MOVEAVEIRO • EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, EEM - em liquida~ao

EDITAL
HASTA PUBLICA, POR LICITA<;Ao VERBAL, PARA ALIENA<;Ao DE VEicULOS EM
FIM DE VIDA (VFV)
Faz-se publico que, em conformidade com

0

despacho da Comissao Liquidataria, datado de

06/07/2017, enos termos do preceituado na alinea d) do nO. 3 do art°. 152°. do C6digo das Sociedades
Comerciais., no dia 28 de julho de 2017, pelas 10:00 horas, no edificio da Camara Municipal, sito na
Pra~a

da Republica, em Aveiro, se procedera it Hasta Publica, para alienacao de veiculos em fim de vida

(VFV).
1) A Hasta Publica sera realizada pela seguinte Comissao:
Presidente - Jorge Ratola, Vereador;
1° Vogal - Ana Cristina Ferreira, DJ"'!;
2° Vogal - Joao Pontes, EngO,
e inicia-se com a

identlficacao da lista de concorrentes admitidos, e de seguida a abertura da praca.

2) Podem Iicitar todos os interessados, pessoas individuais ou colectivas, desde que apresentem
previamente, na MOVEAVEIRO - Empresa Municipal de Mobilidade, EEM - em Liquidacao, sita nos Paces
do Concelho - Praca da Republica, 3810-156 - Aveiro, ate as 17:00 horas do dia 27/07/2017, os
documentos mencionados no ponto 3 das Condicoes do Procedimento, a fim de se verificar se se
encontram preenchidos os requisitos previstos, sob pena de nao
3) Nao

e admitida

declaracao de

4) A

adrnissao.

a entrega de quaisquer documentos no dia da Hasta Publica, it excepcao da

representacao.

prestacao de falsas declarac;6es pelos concorrentes determina a sua exclusao, a rejeicao da sua

licitacao ou a invalidade da arrernatacao e dos atos subsequentes.
5) 56 podem Iicitar os concorrentes admitidos, devidamente identificados ou seus representantes
munidos de declaracao com poderes especiais para
6)

A hora

0

acto.

designada, inicia-se a praca, na presence da referida Comissao, a quem compete conduzir a

referida Hasta Publica.
7) A base de licitacao

ea seguinte:

Late 1 - €5.000,00;
Late 2 - €3.750,00;
Late 3 - €6.600,00;
Late 4 - €720,00;
Late 5 - €2.400,00;

8) Nao sao admitidos lances inferiores a €100,00.
9) Ap6s a arrernatacao, a alienacao sera feita ao concorrente que tiver oferecido 0 melhor preco por Lote.
10) Ao pagamento do valor da arrematacao, aplica-se a regra de inversao do sujeito passive na liquidacao
do IVA, em materia de tributacao de desperdicios, residues e sucatas reciclaveis (Lei nO 33/2006, de
28/06).
11) 0 pagamento do valor da arrematacao sera efetuado no dia da Hasta Publica, ate as 16:30 horas, na
Tesouraria da MOVEAVEIRO - Empresa Municipal de Mobilidade, EEM - em tlquldaceo. e constitui
condicao indispensavel a remocao das VFV das instakoes constantes do ANEXO II.
12) 0 nao cumprimento das Condicoes do Procedimento por Hasta Publica e da legislac;ao especial
contida no Decreto-Lei nO 196/2003, de 23 de agosto, na sua redaccao atual, e no Decreto-Lei nO
178/2006, de 5 de setembro, na sua redaccao atual, implica a revoqacao da arrernatacao, bern como a
perda das importancias pagas.
13) A interpretacao e a resolucao de situacoes omissas e da cornpetencia da Comissao.
14) 0 processo encontra-se patente para consulta, a partir da data de publicacao em Diario da Republica
e do presente Edital, ate ao dia anterior ao da realizacao da Hasta Publica, no site da MOVEAVEIRO e na
sua sede sita nos Paces do Concelho - Praca da Republica - Aveiro, todos os dias uteis, das 09:00h as
12:30h e das 13:30 h as 17:00h.
Para se constar, publica-se 0 presente Edital e outros de igual teor, que vao ser afixados nos lugares de
estilo.

Aveiro, aos 17 dejulho de 2017
A COMISSAO L1QUIDATARIA DA MOVEAVEIRO, E.E.M.
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