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EDITAL 

Alienação de bens móveis pertencente ao domínio privado da Autarquia 

 

Ricardo João Barata Pereira Alves, Eng.º, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna público que, 

no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em sua reunião de 22 de Outubro de 

2013, nos termos do disposto da alínea cc) do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

conjugado com o Decreto-Lei nº 307/94 de 21 de Dezembro na sua atual redação, de que vão ser alienados, 

em hasta pública, os bens móveis abaixo identificados no estado em que se encontram, pertencentes ao 

Município de Arganil. 

1) Lote  nº 1: lote de sucata constituído por viatura Citroen Saxo 1.5d, matrícula 98-02-PT, sem motor; 

2) Lote nº 2: lote de sucata constituído por varredoura UNIECO; 

3) Lote nº 3: lote de sucata constituído por viatura de transporte de passageiros, Peugeot Boxer, 

matrícula 03-53-MS, sem motor; 

4) Lote nº 4: lote de sucata constituído por viatura Renault Express a gasolina, matrícula VX-25-63; 

5) Lote nº 5: lote de sucata constituído por viatura Nissan 4*4,  matrícula 73-90-AB, sem motor; 

6) Lote nº 6: lote de sucata constituído por Dumper marca VM; 

7) Lote nº 7: lote de sucata diversa; 

8) Lote nº 8: lote de sucata de acessórios de latão e outros materiais; 

9) Lote nº 9: lote de sucata constituído por contentores de recolha de RSU; 

10) Lote nº 10: lote de sucata constituído por máquina de disco para corte de perfis metálicos; 

11) Lote nº 11: Lote de sucata constituído por trator de rastos marca “Fiat ALLIS”, modelo 7-D, 

característica PFP FAE 280-81; 

12) Lote nº 12: Lote de sucata constituído por trator de rastos marca “Fiat ALLIS”, modelo 7-D, 

característica PFP 249; 

13) Lote nº 13: lote de sucata constituído por giratória Komatsu PC 30; 

14) Lote nº 14: lote de sucata constituído por terminal de parque de estacionamento marca “Parkeon”, 

modelo Stélio, nº 1047322; 
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15) Lote nº 15: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca 

“Parkeon”, modelo Stélio, nº 1023275; 

16) Lote nº 16: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca 

“Parkeon”, modelo Stélio, nº 1023274; 

17) Lote nº 17: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca 

“Parkeon”, modelo Stélio, nº 1023273; 

18) Lote nº 18: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca 

“Parkeon”, modelo Stélio, nº 362566; 

19) Lote nº 19: PEN banda larga ZTE MF665C, preta, do operador MEO, estado operacional, inclui 

caixa; 

20) Lote nº 20: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, do operador MEO, funcional, com caixa e 

bateria viciada; 

21) Lote nº 21: telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preta, do operador NÓS, operacional, com caixa; 

22) Lote nº 22: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, da operadora MEO, funcional, 

com teclado desgastado e bateria estragada; 

23) Lote nº 23: smartphone Apple Iphone 4, de cor preto, do operador NÓS, operacional, inclui 

caixa, carregador, auscultadores, com botão hme preso e vidro partido à frente e atrás; 

24) Lote nº 24: smartphone Apple Iphone 3GS, de cor preto, do operador NÓS, operacional, 

com caixa; 

25) Lote nº 25: Smartphone Iphone 3 GS, de cor preto, do operador NÓS, funcional, com ecrã 

estragado; 

26) Lote nº 26: smartphone Iphone 4S, de cor branco, do operador MEO, operacional, com 

caixa; 

27) Lote nº 27: Telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preto, do operador NÓS, operacional, 

caixa com carregador e auscultadores. 
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Preço Base de Licitação:   

1) Lote  nº 1: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta euros); 

2) Lote  nº 2: preço base de venda: 75,00€ (setenta e cinco euros); 

3) Lote  nº 3: preço base de venda: 75,00€ (setenta e cinco euros); 

4) Lote  nº 4: preço base de venda: 75,00€ (setenta e cinco euros); 

5) Lote  nº 5: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta euros); 

6) Lote  nº 6: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta euros); 

7) Lote  nº 7: preço base de venda: 400,00€ (quatrocentos euros); 

8) Lote  nº 8: preço base de venda:100,00€ (cem euros euros); 

9) Lote  nº 9: preço base de venda: 300,00€ (trezentos euros); 

10) Lote  nº 10: preço base de venda: 250,00€ (duzentos e cinquenta euros); 

11) Lote  nº 11: preço base de venda: 1.000,00€ (mil euros); 

12) Lote  nº 12: preço base de venda: 1.100,00€ (mil e cem euros); 

13) Lote  nº 13: preço base de venda: 300,00€ (trezentos euros); 

14) Lote  nº 14: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

15) Lote  nº 15: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

16) Lote  nº 16: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

17) Lote  nº 17: p preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

18) Lote  nº 18: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

19) Lote  nº 19: preço base de venda: 1,00€ (um euro); 

20) Lote  nº 20: preço base de venda: 1,00€ (um euro euros); 

21) Lote  nº 21: preço base de venda: 1,00€ (um euro); 

22) Lote  nº 22: preço base de venda: 1,00€ (um euro); 

23) Lote  nº 23: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

24) Lote  nº 24: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

25) Lote  nº 25: preço base de venda: 20,00€ (vinte euros); 

26) Lote  nº 26: preço base de venda: 40,00€ (quarenta euros); 

27) Lote  nº 27: preço base de venda: 1,00€ (um euro euro). 
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Local, dia e hora limite para apresentação de propostas: 

As propostas deverão ser entregues em carta fechada, no edifício dos Paços do Município, Praça Simões 

Dias, apartado 10, 3304-954 Arganil, até às 17:00 horas do dia 29 de Abril de 2016. 

 

Apresentação de propostas: 

Deve ser apresentada uma proposta por escrito, indicando o  valor para a sua arrematação, igual ou superior 

à base de licitação, devendo acompanhar a proposta um cheque de montante correspondente a 10% do 

valor proposto para o bem a  adquirir, emitido à ordem do Município de Arganil, o qual será devolvido ao (s) 

proponente (s) a quem não for adjudicado o respetivo bem. 

As propostas devem ser apresentadas em subscrito fechado, identificando-se no exterior do mesmo o 

proponente, que por sua vez é encerrado num segundo sobrescrito dirigido ao Presidente da Comissão de 

Alienação responsável pela condução do procedimento de hasta pública, podendo ser entregues na Divisão 

de Administração Geral e Financeira – Secção Financeira/Património, durante o período normal de 

funcionamento dos serviços (09:00H às 12:30H e das 14:00H às 17:00H) ou enviadas por correio, sob 

registo, sendo aceites apenas aquelas que forem recebidas até à hora e data limite atrás referida. 

 

Modalidade de pagamento: 

a) Será depositada no ato de arrematação a quantia  correspondente a 10% do valor da mesma; 

b)  90% no ato de entrega dos bens. 
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Ato Público/Praça:  

O ato público de abertura das propostas terá lugar no dia 2 de Maio  de 2016, pelas 10:30 no Salão Nobre do 

edifício dos Paços do Concelho. A praça inicia-se com a abertura das propostas recebidas, se existirem, 

havendo lugar a licitação a partir da proposta de valor mais elevado, ou, se não existirem, a partir do valor 

base de licitação anunciado. Podem intervir na praça os interessados ou os seus representantes, 

devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habilitados com poderes bastantes para 

arrematar. As licitações serão efectuadas durante um período de 30 minutos, tendo lanços mínimos de 10% 

do valor base mínimo de cada lote. Se não tiver havido apresentação de propostas válidas, nem licitação, 

o(s) “lotes(s)” pode(m)  ser adjudicado (s) provisoriamente a quem, no ato da praça, fizer a melhor oferta de 

preço, não inferior ao preço base. 

 

Adjudicação: 

Os bens serão adjudicados  provisoriamente pela comissão a quem tiver oferecido o preço mais elevado, que 

deverá proceder de imediato ao pagamento de 10% do valor da adjudicação. 

 

 

Nota: Encontra-se disponível para consulta nos Paços do Concelho, bem como no  sítio da  internet  da 

Câmara Municipal em ( www.cm-arganil.pt) , o presente edital. 

 

 

 

Paços do Município de Arganil, 24 de Março de 2016. 

 

 

http://www.cm-arganil.pt/
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Lote 1 – Citroen Saxo 1.5d, matricula 98-02-PT, sem motor. 

 

 

 

Lote 2 – Varredora urbana UNIECO 
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Lote 3 – Viatura de transporte de passageiros Peugeot Boxer, matricula 03-53-MS, sem motor. 

 

 

 

 

Lote 4 – Renault Express a gasolina, matricula VX-25-63. 
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Lote 5 – Nissan  4x4, sem motor, matricula 73-90-AB. 

 

 

 

Lote 6 – Dumper VM. 
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Lote 7 – Sucata diversa.     

 

  

 

Lote 8 – Sucata de acessórios de latão e outros materiais.     
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Lote 9 – Sucata de contentores de recolha de RSU      

 

 

 

Lote 10 – Máquina de disco para corte de perfis metálicos.      
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Lote 11 – Trator de rastos Fiat Allis 7-D . 

  

 

 

Lote 12 – Trator de rastos Fiat Allis 7-D . 
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Lote 13 – Komatsu PC30, Nº património: 11954 

 

 

 

 

Lote 14 – Terminal de parque de estacionamento Parkeon, mod.  Stelio, S/n: 1047322 
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Lote 15 – Terminal de parque de estacionamento Parkeon, mod.  Stelio, S/n: 1023275 

 

 

Lote 16 – Terminal de parque de estacionamento Parkeon, mod.  Stelio, S/n: 1023274 
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Lote 17 – Terminal de parque de estacionamento Parkeon, mod.  Stelio, S/n: 1023273 

 

 

Lote 18  – Terminal de parque de estacionamento, mod.  DG4S, S/n: 362566 
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Lote nº 19 -  PEN banda larga ZTE MF665C, de cor preto, do operador MEO, estado operacional, inclui 

caixa. 

 

Lote nº 20: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, do operador MEO, funcional, com caixa e 

bateria viciada. 

.  
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Lote nº 21: telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preta, do operador NÓS, operacional, com caixa. 

 

 

Lote nº 22: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, da operadora MEO, funcional, com teclado 

desgastado e bateria estragada. 
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Lote nº 23: smartphone Apple Iphone 4, de cor preto, do operador NÓS, operacional, inclui caixa, 

carregador, auscultadores, com botão hme preso e vidro partido à frente e atrás. 

 

 

Lote nº 24: smartphone Apple Iphone 3GS, de cor preto, do operador NÓS, operacional, com caixa. 
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Lote nº 25: Smartphone Iphone 3 GS, de cor preto, do operador NÓS, funcional, com ecrã estragado. 

 

 

Lote nº 26: smartphone Iphone 4S, de cor branco, do operador MEO, operacional, com caixa. 
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Lote nº 27: Telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preto, do operador NÓS, operacional, caixa com 

carregador e auscultadores. 

 

 


