Programa e condições da Hasta Pública para a Venda de dois (2) Lotes de Material de
Sucata por leilão.

1. Entidade Alienante - A AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga
E.M.
2. Objecto do Concurso - Hasta Pública para alienação de bens móveis
identificados pelos lotes abaixo mencionados.
LOTE 1 - Peças de bombas de elevação de água, em Bronze, fabricadas nos
EUA.
a. Peso Aproximado: Quatrocentos e setenta e sete quilos e quinhentas
gramas (477,5 kg).
b. Caraterísticas das Peças:
i. Composto: bronze isento de zinco.
ii. Peças a alienar (no estrado – imagem abaixo):
1 tulipa;
6 impulsores;
2 bolbos.

LOTE 2 - Contadores de água avariados “sucata”.
c. Quantidade: Sete mil, quatrocentos e vinte e oito unidades (7428);
d. Peso médio+/- 1.135 g/un;
e. Peso Aproximado: Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro quilos (8.424
kg).
f. Caraterísticas dos contadores: Plástico e uma liga metálica com
percentagem elevada de latão.
g.

Marcas dos Contadores:
•

Reguladora – 1464 un

•

Atlantis – 804 un

•

Tagua – 328 un

•

Lorenz – 732 un

•

Sappel – 4100 un

-.
3. Base de Licitação: Preço por quilograma (sem IVA).
LOTE I: Peças de bombas de elevação de água – Preço base 3,80 €/kg
LOTE II: Contadores de água avariados “sucata” – Preço base 2,60 €/Kg
4. Preço por lote: O preço a apresentar inclui remoção, carregamento e transporte
em meios próprios do (s) comprador (s).
A Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR) assim como seu correto
preenchimento é da responsabilidade do (s) comprador (s).
5. Condições de Pagamento:
- Lote 1 e Lote 2 - No final de cada recolha, será elaborado “auto de venda, sendo
o pagamento efectuado a pronto;

6. Local e horário de exposição do lote I Peças de bomba de elevação de água: A
peças a alienar podem ser observadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) da
Ponte do Bico da AGERE EM sito na Rua da Marginal – Ponte do Bico, Palmeira,
4700-713 Braga. No horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Contato:
Manuel Barreto: 961906592.
7. Local e horário de exposição do lote de II Contadores de água avariados: Os
contadores a alienar pode ser observado no Centro de Exploração da AGERE EM
sito na Depuradora – Real, 4700-264, Braga. No horário das 9h00 às 13h00 e das
14h00 às 17h00. Contato: José Ferreira 963588678.
8. Acto Público da Hasta Pública - Terá lugar no dia 20 de setembro às 11h00 na
Sala de Reuniões da AGERE EM.
a) A praça será dirigida por uma comissão constituída por três elementos e
designada pela Administração da AGERE EM, competindo-lhe proceder em
acto contínuo à licitação verbal entre os concorrentes, apreciar o valor de
cada lance e das licitações, bem como proceder à adjudicação a quem tiver
oferecido o preço mais elevado;
b) Aberto o acto público serão prestados todos os esclarecimentos sobre o
objecto da Hasta Pública, porém iniciada a licitação não serão dadas quaisquer
outras explicações, nem aceites reclamações sobre o estado dos bens,
eventuais defeitos, erros de descrição ou desacordo com as especificações do
anúncio da hasta pública;
c) A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado por
três vezes o lanço mais elevado e este não for coberto;
d) No final do acto público é lavrada acta, na qual conste os lances
sucessivamente

oferecidos, sendo posteriormente lida e assinada pelos

membros da comissão.
9. Programa da Hasta Pública – As condições da Hasta Pública e o processo
encontram-se patentes para consulta, na página oficial da AGERE EM ou na
Direção de Compras, das 9 h às 12,30 h. e das 14,00 h às 17,00 h.

