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Edital n.º 1 

 

------ Gonçalo Lopes, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, 

torna público, nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que, na sequência da deliberação do Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria de 29 de setembro de 2020, foi aprovado o 

Programa do Procedimento de Hasta Pública para Alienação de Bens Móveis (Contadores de Água), conforme os elementos a 

seguir identificados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bens Móveis objeto do Ato Público da Hasta Pública – os contadores de água, objeto da hasta pública em apreço, constam da 

Parte II - Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prazo e modo de apresentação das Propostas – A documentação deve ser remetida pelo correio em envelope opaco e fechado 

conforme as instruções do Programa do Concurso, sendo o prazo limite até às 15:00 horas do dia 11 de dezembro de 2020; -- 

Data, hora e local do Ato Público da Hasta Pública – o ato público da hasta pública realizar-se-á no dia 14 de dezembro de 

2020, pelas 10:30 horas, no Edifício-Sede dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, sito na Rua da 

Cooperativa, n.º 65C – S. Romão, 2401-256 Leiria; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitação – a licitação para os bens objeto da hasta pública em causa é aberta a todos os concorrentes presentes no ato público 

que reúnam os requisitos previstos no Programa aprovado e desde que efetuem, previamente, a sua identificação junto da 

Comissão da Hasta Pública, obrigando-se os mesmos, para o efeito, a fornecer os seus elementos de identificação civil e fiscal;  

Valor Base e Lanços – o valor base da licitação dos bens objeto da hasta pública é de 1,75€ por contador, sendo as ofertas de 

licitação de lanços múltiplos de 5% do valor mais elevado apresentado nas propostas admitidas; --------------------------------------- 

Critério de Adjudicação –  a alienação será realizada ao candidato que apresentar proposta de valor mais elevado; -------------- 

Outros elementos considerados relevantes – a hasta pública obedece a determinadas formalidades, em cumprimento do 

estatuído em normas elaboradas especificamente para o presente procedimento, nomeadamente: 

a) À alienação da hasta pública em apreço podem concorrer pessoas singulares ou coletivas, que não se encontrem em 

nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos; ----------------------------------------- 

b) Não há lugar à apresentação de caução; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) A tudo o que não se encontrar previsto no presente Programa deve aplicar-se o disposto no Código dos Contratos Públicos, 

o Código do Procedimento Administrativo, e demais legislação complementar; --------------------------------------------------------- 

Consulta do Programa do Procedimento – o Programa da Hasta Pública, e todos os elementos disponíveis sobre os bens a 

alienar, podem ser consultados no sítio dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, em www.smas-leiria.pt, 

ou na Divisão de Controlo de Gestão e Estratégia, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas 

às 17:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O presente Edital não dispensa a consulta integral das peças do procedimento. ------------------------------------------------------- 

------ Para constar se lavrou o presente edital que vai ser publicitado no sítio  institucional dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento de Leiria na internet em www.smas-leiria.pt, bem como afixado nos lugares de estilo. --------------------------------- 

 

Leiria, 27 de novembro de 2020 

O Presidente do Conselho de Administração, 

 

Gonçalo Lopes 
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