FREGUESIA DE ARGANIL
Município de Arganil

EDITAL
HASTA PÚBLICA
VIATURA – MITSUBISHI CANTER - 3.500 Kg, USADA

CONDIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA
João António Travassos Nunes, Presidente da Junta de Freguesia de Arganil, faz
público que por deliberação do Executivo de 10/03/2021 a Freguesia de Arganil
promoverá a venda, por meio de hasta pública, da viatura da Freguesia abaixo
identificada, nas seguintes condições:
1 - Entidade adjudicante: Freguesia de Arganil, Pessoa Coletiva de Direito Público,
com o NIPC 506869636, com sede na Avenida José Augusto de Carvalho, 8 B – 1º
Esqº - 3300-014 ARGANIL, com telefone 235 205 588 e endereço eletrónico
jf.arganil@arganil.pt;
2 - Objeto da hasta pública: A viatura usada infra identificada será objeto de
alienação mediante proposta em carta fechada apresentada.
a) Viatura: Carrinha marca Mitsubishi, modelo Canter 3.31, de cabine dupla,
com motor de 3000 cc,, caixa de carga tribasculante elétrica, cor branca,
combustível gasóleo, ano de matrícula 1992.
3 - Destinatários: Todas as pessoas singulares ou coletivas que estiverem
interessadas na aquisição da viatura, os quais têm de estar presentes na hasta
pública, ou fazendo-se representar por procurador devidamente habilitado para o
efeito, e estarem munidas em quaisquer dos casos, dos respetivos bilhetes de
identidade e cartão de contribuinte ou cartão do Cidadão;
4 - Local da abertura das propostas: Sede da Junta de Freguesia de Arganil, sita
na Avenida José Augusto de Carvalho, 8 B – 1º Esqº - 3300-014 ARGANIL;
5 - Data e hora da hasta pública: 29 de Março de 2021, pelas 18:30 horas;
6 - Preço base de licitação: €3.000,00 (três mil euros)
7 - Forma da hasta pública:
a) Proposta por carta fechada que deverá ser entregue pelo correio com AR ou
presencialmente pelos proponentes ou seus representantes, nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia na morada acima indicada, até às 12
horas do dia 29 de Março de 2021;
b) O envelope a entregar com a proposta deverá ser identificado pela parte
exterior com a palavra “Proposta”.
c) As propostas deverão conter o valor em euros, igual ou superior ao preço
base indicado no ponto 6º deste Edital.
8 - A Viatura, objeto da presente alienação por hasta pública poderá ser observada
pelos interessados, devendo, para o efeito, manifestar tal intenção, por escrito, ou
por e-mail, com a antecedência mínima de um dia útil, à Junta de Freguesia de
Arganil.

9 - Adjudicação: Será feita ao concorrente que, que no ato da hasta pública, tiver
apresentado a proposta de valor mais elevado;
10 - O concorrente ao qual tiver sido adjudicado o bem objeto da hasta pública
deverá efetuar, de imediato, a título de sinal e princípio de pagamento 50% do valor
da adjudicação ou a totalidade se assim o entender;
11 - A venda será titulada por documento legalmente adequado, no prazo máximo
de 30 dias contados da data da realização da adjudicação, devendo, nesse ato o
adjudicatário provar que já liquidou os restantes 50%, sob pena de se considerar
perdido a favor da entidade adjudicante o valor do sinal e princípio de pagamento
efetuado à Junta de Freguesia de Arganil;
12 - A Freguesia de Arganil, reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou
de anular a hasta pública se existirem indícios e/ou motivos reveladores de fundadas
suspeitas de conluio entre os proponentes e/ou prejuízo para a Freguesia,
nomeadamente se os valores não forem do interesse da Junta de Freguesia.
13 - O Júri da Hasta Pública será o seguinte:
Presidente: Pedro Alexandre Pinto Alves, Tesoureiro da Junta de Freguesia de
Arganil;
Vogal: Helena Maria Fernandes dos Santos Lemos, Administrativa da Freguesia de
Arganil;
Vogal: Luís Filipe de Oliveira Dias, Assistente Operacional da Freguesia de Arganil;
Suplente: João António Travassos Nunes, presidente da Junta de Freguesia de
Arganil;
Suplente: Lucília Joaquina de Mateus Ferreira Rebelo, Secretária da Junta de
Freguesia de Arganil.
Para constar e conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e disponibilizado na página eletrónica
da Freguesia.
Freguesia de Arganil, 19 de Março de 2021
O Presidente da Junta,

____________________________
João Travassos

