
NORMAS DE VENDA DE BENS MÓVEIS EM HASTA PÚBLICA  

HASTA PÚBLICA Nº 1/2021 

 

1. ENTIDADE ADJUDICANTE  

Região de Turismo do Algarve, Pessoa Coletiva de Direito Público, com o NIPC 

508789230, com sede na Avenida 5 de outubro, nº 18/20, 8000 -076 Faro, com o 

telefone 289 800 400, fax 289 800 489 e endereço de correio eletrónico 

turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt. 

 

2. OBJETO DO CONCURSO  

Hasta pública para alienação onerosa de um veículo, propriedade da Região de 

Turismo do Algarve. 

A venda dos veículos automóveis será com transmissão de propriedade.  

 

3. DESTINATÁRIOS  

a. São destinatários todos quantos estiverem interessados na aquisição do bem a 

alienar, nas condições constantes do presente regulamento.  

b. Os destinatários que formalizarem proposta têm de estar presentes na hasta 

pública ou fazerem-se representar por procurador devidamente habilitado para 

o efeito e, em qualquer dos casos, munidos dos respetivos documentos de 

identificação e cartões de contribuintes fiscais ou Cartão do Cidadão. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DO BEM A ALIENAR  

Um veículo marca FORD, matrícula 91-DC-67, com as seguintes caraterísticas: 

Modelo Transit 280S-110TN 

(FAE6) 

N.º de lugares 3 

Cilindrada 02198 P.b. 2.800 KG 

Combustível Gasóleo Ano 2007 

Tipo Categoria Ligeiros de 

mercadorias 

Km 216.949  

 

 

5. LOCAL E HORÁRIO DE EXPOSIÇÃO DO BEM  

a. O processo pode ser examinado, pelos interessados, até ao último dia da data 

fixada para o envio das propostas, entre a 09H30 e as 12H00 e entre as 14:30 

e as 16H00, no Núcleo Administração e Financeiro. 

b. O bem a alienar pode ser examinado pelos interessados no período das 10H00 

às 12h00 e das 14h30 às 16h00, durante 10 dias úteis a contar do dia seguinte 
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ao da publicação do anúncio no Diário da República, II série, nas instalações 

do armazém de Bela Mandil, sito na E.N 125, Lt 2, Bela Mandil, 8700-172 

Olhão e mediante marcação prévia. 

 

6. REGRAS DE ALIENAÇÃO  

a. Base da licitação: A base de licitação é de 600,00 € (seiscentos euros). 

b. Não serão admitidas propostas de valor igual ou inferior ao da base de licitação 

relativamente a todos os bens em hasta pública.  

 

7. DATA, HORA LIMITE E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

a. As propostas deverão ser apresentadas, impreterivelmente, até às 15:00 

horas do trigésimo primeiro dia, a contar da data de publicação do anúncio no 

Diário da República, II Série. 

b. As propostas podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, até 

à data limite para apresentação das propostas, para a morada referida no 

ponto 1.  

c. Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será o único 

responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não sendo 

justificável qualquer reclamação na hipótese da entrada dos documentos se 

verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.  

d. As propostas devem indicar um valor de arrematação do bem móvel superior 

à base de licitação.  

e. As propostas deverão ser apresentadas, em sobrescrito opaco, fechado e 

lacrado, dirigido ao Presidente da Região de Turismo do Algarve, identificando 

no exterior do mesmo a palavra “PROPOSTA” indicando o nome ou a 

denominação social do concorrente.  

f. A proposta deve ser redigida em língua portuguesa ou, no caso de não o ser, 

terá de ser acompanhada da tradução devidamente legalizada e em relação à 

qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre 

os respetivos originais.  

g. Noutro sobrescrito, com as caraterísticas acima referidas, devem ser 

encerrados os documentos constantes do ponto 8, escrevendo-se no rosto a 

palavra “DOCUMENTOS” indicando o nome ou a denominação social do 

concorrente.  

h. Os invólucros referidos anteriormente devem ser encerrados noutro envelope, 

igualmente opaco, fechado e lacrado em cujo rosto se escreverá “Hasta 

Pública nº 1/2021 – Venda de Bens Móveis”  

 



8. REQUISITOS DAS PROPOSTAS  

A proposta será acompanhada dos seguintes documentos:  

a. Certidão comprovativa da situação tributária e contributiva regularizada;  

b. Certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social;  

 

9. LOCAL, DATA, HORA E FORMA DE HASTA PÚBLICA  

a. A hasta pública decorrerá no Auditório da sede da Região de Turismo do 

Algarve, sito na Avenida 5 de Outubro, nº 18/20, 1º andar, 8000-076 em Faro, 

às 15H00 horas do dia trigésimo primeiro dia.  

b. A hasta pública inicia-se quando o Presidente da Comissão de Alienação 

declarar aberta a hasta pública s e se proceda à abertura de todas as propostas 

recebidas, seguindo-se a licitação a partir da proposta mais elevada ou, se não 

existirem, a partir do valor base anunciado.  

c. A licitação termina quando o Presidente da Comissão de Alienação tiver 

anunciado três vezes o lance mais elevado e este não for coberto.  

10. ADJUDICAÇÃO  

a. Terminada a licitação, a Comissão arremata provisoriamente os 

correspondentes bens a quem tiver oferecido o valor mais elevado.  

b. No final da praça, é elaborado o auto de arrematação provisório, que deve ser 

assinado pelos membros da Comissão e pelo adjudicatário provisório, se estiver 

presente.  

c. No caso de desistência ou de não pagamento do preço de licitação, a Comissão 

poderá adjudicar a alienação do bem ao lanço oferecido de montante 

imediatamente inferior.  

d. A Região de Turismo do Algarve reserva-se no direito de não adjudicar no caso 

de entender não estar devidamente salvaguardado o interesse público ou se 

verificar haver conluio entre os arrematantes.  

e. A decisão de adjudicação será homologada pelo Presidente da Comissão 

Executiva, sendo remetida ao adjudicatário, até cinco dias após o despacho de 

adjudicação definitiva.  

 

11. FORMA DE PAGAMENTO  

a. O concorrente ao qual tiver sido adjudicado o direito objeto da hasta pública 

deverá efetuar, de imediato, junto dos Serviços Financeiros (3º piso), o 

pagamento da quantia correspondente a 25% do valor total dos bens que lhe 

foram adjudicados, a título de sinal e princípio de pagamento.  



b. Os restantes 75% serão pagos com a assinatura da documentação formal 

exigível à transmissão da propriedade do bem a alienar, no prazo máximo de 

10 dias.  

c. O arrematante fica obrigado ao cumprimento dos impostos devidos nos termos 

da lei.  

d. A arrematação fica sem efeito caso não seja realizado os pagamentos referidos 

nos números anteriores.  

 

12. FORO COMPETENTE  

Para todas as questões emergentes deste procedimento será competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé.  

 

16. COMISSÃO DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO 

A comissão de alienação é composta pelos seguintes elementos:  

Presidente: Sandra Maria Duarte Pereira 

Vogal: Maria Filomena Grelha Correia 

Vogal: Rita de Aragão Teixeira Mendonça 

 

 Aprovado em Reunião da Comissão Executiva datada de 05.07.2021 

 

 


