Programa e Condições da Hasta Publica para a Venda de um Lote de
Contadores usados

A AGERE – Empresa de Aguas, Efluentes e Resíduos de Braga E.M. vai realizar uma Hasta Pública para a
alienação de aproximadamente dez mil (10 000) contadores, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. Entidade Alienante: AGERE - Empresa de Aguas, Efluentes e Resíduos de Braga E.M., NIPC:
504 807 692, telefone: 253205000, email: agere@agere.pt, com horário de funcionamento das
9h00 às 17h30.
2. Objeto do Concurso: Hasta Publica para a alienação de aproximadamente 10 000 contadores.
3. Caraterísticas dos Contadores:
3.1 Peso +/- 1 200 gramas/unidade;
3.2 Composto: Plástico e uma liga metálica com percentagem elevada de latão.

4. Base de Licitação: 2,30 € / Kg (sem IVA).
O preço a apresentar inclui carregamento e transporte em meios próprios.

5. Concorrentes e Propostas: Os interessados poderão concorrer ao Procedimento de Hasta
Publica, utilizando para o referido efeito, o Anexo I do presente Programa, devidamente
preenchido.

A proposta deverá ser colocada em carta fechada, que deverá conter no exterior a indicação
“Hasta Publica para venda de Contadores”

As Propostas podem ser entregues pessoalmente na Direção de Compras e Informática ou
enviadas pelo correio, sob registo para a Direção de Compras e Informática.

As propostas devem ser recebidas até às 17h00 do dia 3 de Novembro de 2015, sendo depois
ordenada uma lista das propostas apresentadas, de acordo com a respetiva apresentação.

6. Consulta do Processo: As condições da Hasta Publica e o respectivo processo encontram-se
patente para consulta na página oficial da AGERE EM, em www.agere.pt , ou na Direção de
Compras e Informática, todos os dias desde as 8h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, desde o dia
26 de Outubro de 2015 até ao dia 3 de Novembro de 2015.

7. Local e horário de exposição dos contadores: Os contadores a alienar podem ser observados na
Secção de Contadores da AGERE EM, sito na Rua da Depuradora, real, Braga. No horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

8. Ato Publico da Hasta Publica: O Ato público terá lugar no dia 4 de Novembro de 2015, pelas
15h00 na Sala de Reuniões da AGERE EM.

a) A praça será dirigida por uma comissão constituída por três elementos designados pelos
Administradores Executivos da AGERE EM, competindo-lhes apreciar o valor de cada
licitação, bem como proceder à adjudicação a quem tiver oferecido o preço mais elevado;
b) Os concorrentes que apresentam propostas deverão comparecer ou fazer-se representar na
Hasta Pública;
c) Admitidas as propostas recebidas, são tornados públicos os valores constantes das
propostas apresentadas pelos proponentes;
d) Na eventualidade de terem sido apresentadas propostas de igual valor em que resulte uma
situação de empate, seguir-se-á licitação verbal na qual intervirão apenas os concorrentes
que tais propostas digam respeito;
e) Na licitação verbal, aos lanços mínimos estabelece-se o valor de 10 cêntimos, considerandose a licitação finda quando o lanço mais elevado não tenha obtido cobertura.

9. Adjudicação: Terminados os procedimentos citados no ponto anterior, e encontrando-se
presente, o comprador, será imediatamente informado da adjudicação e procederá à assinatura
do auto de venda.
No Ato de assinatura do auto de venda será exigido bilhete de identidade/cartão de cidadão do
comprador ou do seu representante legal, e o pagamento de 1000,00 euros a título de caução.

10. Condições de pagamento: Nos 10 dias uteis seguintes à Hasta Publica, o comprador procederá
ao pagamento do valor calculado da seguinte forma: 12 000 kilos multiplicado pelo valor
proposto.
Após este pagamento o Comprador poderá levantar os contadores, na data do levantamento é
feito o acerto final em relação aos kilos efectivos da totalidade dos contadores.

11. Disposições Finais: À presente Hasta Publica é aplicável a legislação em vigor.

ANEXO I
ASSUNTO: Hasta Publica para alienação de contadores de água

Requerente
Nome (Pessoa singular/colectiva):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Morada/Sede:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Identificação Fiscal:
_______________________

Proposta
Vem por este meio, e após ter tomado conhecimento do objeto da Hasta Pública, apresentar
proposta de compra oferecendo o valor de _______ euros por kilo ______________________
____________________________________________________________________(Extenso)

Mais declara que se obriga a cumprir o disposto no programa e condições da Hasta Publica, as
quais foram previamente consultadas.

Assinatura. ________________________________________________________

