Programa e condições da Hasta Pública por leilão para a venda de um (1) Lote de
Material de Sucata – CONTADORES DE ÁGUA AVARIADOS.

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

Marcas dos Contadores:


Reguladora – 1464 un



Atlantis – 804 un



Tagua – 328 un



Lorenz – 732 un



Sappel – 4100 un

A Alienação da sucata rege-se pelas seguintes cláusulas:
1. Entidade Alienante: AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga E.M., NIPC:
504 807 692. Telefone 253205000; email: agere@agere.pt, com horário de funcionamento das 9.00
às 17.30h.
2. Objeto do Concurso: Hasta Pública por leilão para a alienação de um lote de contadores de sucata.
3. Base de Licitação: Preço por quilograma (sem IVA).
3.1 LOTE de Contadores de água avariados “sucata” – Preço base 2.40 €/Kg (dois euros e
quarente euros por quilograma).
4. Preço do lote: o preço a apresentar inclui toda a logística associada á operação em causa. Assim, a
remoção, as paletes, o carregamento e o transporte será em meios próprios e às expensas do
comprador.
A Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR), assim como seu correto preenchimento, é da
responsabilidade do comprador.

5. Condições de Pagamento: no final da recolha da sucata de contadores será elaborado “auto de
venda”, com o pagamento efetuado a pronto.
6. Local e horário de exposição: os contadores a alienar podem ser observados 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. Contacto: José Ferreira-963588678.
7. Ato Público de Hasta Pública por Leilão: o ato terá lugar às 11h00 do dia 4 de outubro de 2019 na
Sala de Reuniões da AGERE-EM.
a) A Hasta Pública será dirigida por uma comissão constituída por quatro elementos designados
pela Administração 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 se mostrarem interessados deverão comparecer ou fazer-se representar
para o leilão, no lugar e hora supracitada;
c) Para a licitação verbal, o lanço mínimo estabelece-se o valor de cinco (5) cêntimos por
quilograma, considerando-se a licitação finda e adjudicada a sucata quando o lanço mais
elevado não tenha obtido cobertura.
8. Adjudicação: terminados os procedimentos referidos no ponto anterior, e encontrando-se presente, o
comprador ou o seu representante, será imediatamente informado da adjudicação e procederá à
assinatura do auto de adjudicação.
No ato de assinatura do auto de adjudicação será exigido a apresentação do bilhete de
identidade/cartão de cidadão do comprador ou do seu representante.
Com a assinatura do auto de adjudicação o comprador entrega o valor de 500,00 € (quinhentos
euros), a título de caução. Este valor será descontado no pagamento final.
9. Condições de levantamento da sucata: a sucata de contadores vendida deverá ser levantada nas
instalações da AGERE-EM, no Centro de Exploração em Real, nos cinco (5) dias úteis imediatamente
após o dia do ato da assinatura do auto de adjudicação, no horário das 9.00h às 13.00h e das 14.00h
às 17.00h.
10. Procedimento de pesagem final da sucata: após carregamento a pesagem final será a aferida nas
balanças pertença da AGERE-EM, instaladas na ETA, em Palmeira, Braga. Fica uma cópia do talão
de pesagem com o comprador e outro para a AGERE-EM, devidamente assinada pelas duas partes.
Este procedimento será acompanhado/conferido pelo colaborador da AGERE-EM presente.
11. Condições de pagamento: o comprador procederá ao pagamento do valor apurado no ato de
levantamento das peças de sucata, com pagamento a pronto calculado, da seguinte forma:
quilogramas efetivos, (após pesagem) multiplicados pelo valor de quilograma proposto, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, se aplicável.
12. Disposições Finais: à presente Hasta Pública é aplicável a legislação nacional.

