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Artigo 1º 

Identificação do Procedimento 

 

O presente procedimento visa regular o procedimento de “Hasta pública de 

Motociclos usados”, nos termos do disposto no Título VI-A da Parte II do Código 

dos Contratos PÚblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

Artigo 2º 

Entidade Alienante 

 

A entidade alienante é o Município do Porto sita na Praça General Humberto 

Delgado, 4049-001 Porto. 

 

Artigo 3º 

Decisão de Alienar 

 

Nos termos do disposto na alínea cc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal, 

alienar bens móveis.  

A Câmara Municipal, na sua reunião de 25 de outubro de 2021, delegou no 

Presidente da Câmara a competência da alínea cc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Pela Ordem de Serviço NUD/208860/2022/CMP, de 6 de abril de 2022, a 

competência supra referida foi subdelegada no Vereador do Pelouro das Finanças, 

Atividades Económicas e Fiscalização. 
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Artigo 4º 

Objeto da Alienação 

 

Constitui objeto da presente alienação onerosa a lista formada pelos veículos 

devidamente identificados na Cláusula 8.ª do Caderno de Encargos. 

 

Artigo 5º 

Concorrentes 

 

Podem apresentar propostas no âmbito do presente procedimento todas as 

pessoas singulares e coletivas que não se encontrem em nenhuma das situações 

previstas no artigo 55.º do CCP. 

 

Artigo 6º 

Disponibilização, acesso e consulta das peças do procedimento 

 

1. O Programa do Concurso e o Caderno de Encargos encontram-se 

disponíveis para consulta no Município do Porto, nas instalações sitas na Rua do 

Bolhão n.º 162, 5º Andar, todos os dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 

17h00 e no sitio do Município do Porto, desde a data da publicação do anúncio até 

ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, podendo as 

entidades interessadas solicitar cópia das mesmas, em papel ou suporte 

informático adequado, pagando para o efeito o preço de custo das mesmas. 

2. O Programa do Concurso e o Caderno de Encargos encontram-se 

igualmente disponíveis, de forma livre, completa e gratuita, no sitio do Município do 

Porto, em: www.cm-porto.pt/venda-e-concessoes 

 

Artigo 7º 

Esclarecimento e retificações das peças do procedimento 
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1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das 

peças do procedimento devem ser solicitados, por escrito, à Comissão de 

Alienação, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

devendo ser sempre indicado no assunto a referência do procedimento. 

2. Os esclarecimentos serão prestados por escrito pelo Comissão de alienação 

até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

3. Poderá proceder-se à retificação oficiosa de erros ou omissões das peças 

do procedimento, nos termos e no prazo previstos no número anterior. 

4. Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores serão 

disponibilizados na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pela 

entidade adjudicante e juntos às peças do procedimento patentes para consulta, 

procedendo-se à notificação de todos os interessados que as tiverem adquirido. 

5. Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do 

procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de 

divergência. 

 

Artigo 8º 

Visita ao local onde se encontram os bens 

 

1. Os bens a alienar encontram-se parqueados nos armazéns do Ex-STCP, 

sita na Rua da Fábrica “A Invencível”, no Porto. 

2. Os interessados poderão visitar o local acima identificado, desde que o 

requeiram por escrito, para o endereço de correio eletrónico: dmgativos@cm-

porto.pt. 

3. O agendamento das visitas será comunicado aos interessados que o 

tenham requerido, através de mensagem de correio eletrónico ou por outro meio 

de contacto indicado pelos interessados. 

 

Artigo 9º 

Base de licitação 
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1. Para efeitos do disposto nos artigos 47.º e 266.º-C, n.º 2, do CCP, a base 

de licitação do âmbito do presente procedimento é dos valores apresentados na 

tabela 1, sendo este o preço mínimo pelo qual a Município do Porto se dispõe a 

alienar os bens objeto do procedimento. 

 

 

TABELA 1 

N.º Inventário Identificação Matricula  Avaliação 

162810 Motociclo YAMAHA XJ6S 48-LC-55 630 € 

166005 
Motociclo Yamaha X-City 125 (VC-

0055) 
61-MB-55 330 € 

164153 
Moto 4 Yamaha 350 A G2W PDG 

(VC-0054) 
82-LX-95 820 € 

162814 Moto 4 - Yamaha YFM 350 A G-2W 48-LC-59 820 € 

 

2. O preço a apresentar tem de incluir todos os custos, encargos ou despesas 

associadas ao objeto contratual cuja responsabilidade não seja expressamente 

atribuída ao Município do Porto, nomeadamente as despesas de alojamento, 

alimentação e deslocação de pessoal da entidade adquirente, bem como despesas 

de aquisição, transporte dos veículos das instalações da Município do Porto para 

as do Contraente Privado, armazenamento e manutenção de meios que a mesma 

afete à execução do contrato. 

3. A quantia supramencionada não acresce o IVA à taxa legal. 

 

Artigo 10º 

Prazo para apresentação de Propostas 

 

1. A proposta e os documentos que a constituem deverão ser apresentados 

até às 17h00 (hora continental) do 10.º dia contado da publicação do anúncio. 

2. Quaisquer encargos relativos à elaboração da proposta, incluindo estudos, 

testes, disponibilização de amostras ou outras atividades com elas conexas, são 
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suportados pelos interessados. 

 

Artigo 11º 

Modo de Apresentação da Proposta 

 

Os documentos que constituem as propostas são apresentados por requerimento 

registado no Gabinete do Munícipe, sito na Praça General Humberto Delgado, n.º 

266, ou através do Portal do Munícipe, com os anexos n.ºs II e III do Programa do 

Concurso. 

 

Artigo 12º 

Indicação de preço 

 

1. O preço constante da proposta é indicado em algarismos e por extenso. 

2. Sempre que na proposta sejam indicados vários preços, em caso de 

qualquer divergência entre eles prevalecem sempre os preços parciais, unitários 

ou não, mais decompostos. 

3. A proposta deve mencionar expressamente o preço total. 

  

Artigo 13º 

Documentos da Proposta 

 

A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento referido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP, 

elaborado em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao presente 

Programa do Concurso, que constitui a declaração de aceitação do conteúdo 

do caderno de encargos; 

b) Proposta de Preço, nos termos do formulário constante do Anexo II 

ao presente Programa do Concurso, em que os interessados deverão 

apresentar preço unitário apenas para os veículos que estão interessados. 
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Artigo 14º 

Idioma dos Documentos da Proposta 

 

Os documentos que integram a proposta são obrigatoriamente redigidos em 

língua portuguesa. 

 

Artigo 15º 

Prazo da Proposta 

 

1. Os concorrentes ficam obrigados a manter a sua proposta durante um 

período de 66 (sessenta e seis) dias, contados da data do termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas. 

2. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

concorrentes podem retirar a proposta que tenham apresentado, bastando 

comunicar tal facto à entidade alienante. 

3. O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito 

de apresentação de nova proposta dentro daquele prazo. 

 

 

 

Artigo 16º 

Admissão e Exclusão das Propostas 

 

1. A proposta é analisada de acordo com o disposto nos Artigos 11.º e 13.º do 

Programa do Concurso. 

2. Sem prejuízo do previsto na legislação aplicável, constituem causas de 

exclusão da proposta: 

a) A apresentação de proposta de valor inferior à base de licitação 

definida no Artigo 9.º do presente Programa do Concurso; 

b) A apresentação de proposta depois do termo do prazo fixado no 

Artigo 10.º do presente Programa do Concurso; 

c) A não apresentação de todos os documentos exigidos nos termos 
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do disposto no Artigo 13.º do presente Programa do Concurso. 

d) É excluída a proposta caso se verifique qualquer das hipóteses 

previstas no n.º 2 do artigo 146.º do CCP. 

 

 

Artigo 17º 

Critério de Adjudicação 

 

 

O critério de adjudicação no âmbito do presente procedimento pré-contratual é o 

da proposta economicamente mais vantajosa por motociclo, na modalidade da 

avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar. 

 

 

Artigo 18.º 

Notificação da decisão de adjudicação 

 

 

1. A decisão de adjudicação é notificada simultaneamente a todos os 

concorrentes, através de correio eletrónico ou ofício. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o adquirente será 

igualmente notificado: 

a) Para apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do 

disposto no presente Programa do Concurso e no artigo 81.º do CCP; 

b) Para confirmar, no prazo de dez dias, se for o caso, os compromissos 

assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou 

condições da proposta adjudicada; 

 
 

Artigo 19.º 

Documentos de Habilitação 
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1. O adquirente deve apresentar, no prazo de 5 dias após a notificação da 

decisão de adjudicação, os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo III ao 

Presente Programa do Concurso; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 

previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do CCP, 

designadamente os seguintes: 

• Documento comprovativo de que se encontra com a situação 

regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a Segurança 

Social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que seja nacional ou no 

qual se situe o seu estabelecimento principal; 

• Documento comprovativo de que se encontra com a situação 

regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português ou, 

se for o caso, ao Estado de que seja nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal. 

    

Artigo 20.º 

Caução 

 

Não é exigível a apresentação de caução, nos termos do disposto na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 88.º do CCP. 

 

Artigo 21.º 

Legislação Aplicável 

 

Em tudo o que não estiver previsto no presente Programa do Concurso observar-

se-á o disposto na legislação nacional e europeia, nomeadamente nos seguintes 

diplomas: 

1. Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro; 

2. Código do Procedimento Administrativo; 

3. Demais legislação complementar e aplicável; 
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Artigo 22.º 

Despesas e Encargos 

 

As despesas e encargos inerentes à celebração do contrato são da exclusiva 

responsabilidade do adquirente. 
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Anexos ao Programa do Concurso 
 

Anexo I – Modelo de declaração prevista na alínea a) do Artigo 13.º; 

Anexo II – Formulário de Proposta de Preço, a que se refere a alínea b) do Artigo 

13.º 

Anexo III – Modelo de declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do Artigo 
19.º. 
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Anexo I. 

Modelo de declaração 

(a que se refere a alínea a) do artigo 13.º do Programa do Concurso) 

 
1. ... [nome, nÚmero de identificação fiscal e morada], na qualidade de 

representante legal de (1)... [firma, nÚmero de identificação fiscal e sede ou, 

no caso de agrupamento concorrente, firmas, nÚmeros de identificação fiscal 

e sedes], tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de 

encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do 

procedimento de ... [designação ou referência ao procedimento em causa], 

declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a 

executar o referido contrato em conformidade com o conteÚdo do 

mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem 

reservas, todas as suas cláusulas. 

2. Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos 

seguintes documentos, que se junta em anexo (3): 

a) ............................................................................. 

b) ............................................................................. 

3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que 

respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação 

portuguesa aplicável. 

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma 

das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos 

PÚblicos. 

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade 

da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos PÚblicos, a 

qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 

participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 

candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 
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de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos 

termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar 

os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas 

nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 

imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia 

sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar 

a aplicação de sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

 

[Local, data e assinatura] (4) 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a 

sua representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta 

declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.ºs 

2 e 3 do artigo 57.º. 

(4) Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º. 
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Anexo II. 

Formulário de Proposta de Preço 

 

(a que se refere a alínea b) do artigo 13.º do Programa do Concurso) 

 
..…………………………………………. (indicar denominação ou firma e sede), 

depois de ter tomado inteiro conhecimento do objeto e âmbito do … [designação 

ou referência ao procedimento em causa] e de todas as demais condições 

estabelecidas no respetivo Programa do Concurso, Caderno de Encargos e 

restantes peças patenteadas, propõe-se adquirir os bens móveis que constituem 

o objeto do procedimento pelo preço de..................... € (por extenso). 

 

TABELA 1 

N.º Inventário Identificação Matricula Preço unitário 

162810 Motociclo YAMAHA XJ6S 48-LC-55  

166005 
Motociclo Yamaha X-City 125 (VC-
0055) 

61-MB-55  

164153 
Moto 4 Yamaha 350 A G2W PDG 
(VC-0054) 

82-LX-95  

162814 Moto 4 - Yamaha YFM 350 A G-2W 48-LC-59  

TOTAL  

 

Mais declara que se submete, em tudo o que respeitar à execução do Contrato, 

ao que se encontra prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

Data  /  /    

 

 

Assinatura    
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ANEXO III. 

Modelo de declaração 

 

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Programa do Concurso) 

1          [nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade 

de representante legal de (1)     [firma, número de identificação fiscal e sede ou, 

no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal   e   

sedes],   adquirente   no   procedimento   de   ...   [designação ou referência ao 

procedimento em causa], declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 

do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

2. O declarante junta em anexo [ou indica... como endereço do sítio da 

Internet onde podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que 

a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas 

declarações implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação 

muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual 

pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 

participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 

candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 

de contratos públicos, sem prejuízo de participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

 

[Local, data e assinatura (5)] 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 

«a sua representada». 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 

«a sua representada». 

(5) Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57. 
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