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EDITAL 

 
 

HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS EM FIM DE 

VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO, 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO 

 

ALBERTO MANUEL MARTINS DA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTO TIRSO: 

Faz saber que, de harmonia com o seu despacho de 26 de novembro de 

2021 de novembro de 2021, proferido ao abrigo de competência delegada 

por deliberação da câmara municipal de 14 de outubro de 2021 (item 5), o 

município de Santo Tirso vai proceder à alienação, em hasta pública, de dois 

veículos em fim de vida (VFV), para desmantelamento, conforme Programa 

do Procedimento que a seguir se publicita. 

A hasta pública terá lugar no Salão Nobre do edifício da câmara municipal, 

no dia 07 de dezembro, pelas 10:00 horas, perante a comissão nomeada 

para o efeito. 

O prazo de entrega das propostas termina às 17:00 horas do dia de 06 de 

dezembro de 2021. 

Para constar e devidos efeitos, vai o presente publicitado na plataforma 

eletrónica, no Espaço do Munícipe, e na internet, no sítio institucional do 

município. 

Santo Tirso, 29 de novembro de 2021 

 
 

O Presidente 

 

 

Alberto Costa 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO  HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS EM FIM DE VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO  1. Entidade promotora O presente procedimento é promovido pela câmara municipal de Santo Tirso. Endereço: Praça 25 de Abril, Santo Tirso.  Endereço do correio eletrónico: hastaspublicas@cm-stirso.pt. Telefone: 252-830400.  2. Abertura do procedimento A alienação, por hasta pública, dos dois veículos, identificados no ponto seguinte, foi determinada por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de novembro de 2021, ao abrigo de competência delegada por deliberação da câmara municipal de 14 de outubro de 2021 (item 5 da respetiva ata).  3. Objeto 3.1. O presente procedimento tem por objeto a alienação, remoção, transporte, desmantelamento e destruição, nos termos da legislação especial em vigor aplicável aos veículos em fim de vida (VFV), designadamente no disposto no DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, de dois veículos, propriedade do município de Santo Tirso, identificados no Anexo I do presente programa do procedimento.  3.2 - Os veículos a alienar, entendidos como veículos em fim de vida (VFV), constituem um resíduo, conforme disposto na respetiva legislação especial. 3.3 Os referidos veículos encontram-se parqueados no parque da DSG – Divisão de Serviços Gerais, sito na Fábrica de Santo Thyrso, na Rua do Doutor Oliveira Salazar, n.º 88. 4780-453 Santo Tirso.   
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4. Comissão  A referida hasta pública terá lugar perante uma comissão com a seguinte composição: Efetivos: - Rosa Irene Castro Fernandes, Chefe da Divisão do Património, em regime de substituição, que presidirá; – Diana Paula Ferreira Salgado, Técnica Superior Jurista, Vogal; – Rosa Maria Machado de Sá, Assistente Técnica, Vogal; Suplentes: - Sónia Maria Ferreira de Sousa, Coordenadora Técnica; – Sónia Maria Gonçalves Couto, Técnica Superior.  5. Esclarecimentos solicitados pelos interessados e verificação das condições dos veículos 5.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos relativos à interpretação do presente programa de procedimento deverão ser apresentados, por escrito, à Comissão nomeada para o efeito, até ao dia 02 de dezembro de 2021, através do endereço de email hastaspublicas@cm-stirso.pt.. 5.2. Os esclarecimentos a que se refere o ponto anterior são prestados por escrito, pela Comissão, até ao dia 03 de dezembro de 2021. 5.3. Os interessados podem requerer a verificação dos veículos a alienar, até ao dia 2 de dezembro de 2021. 5.4. Para o efeito, deverão contactar, previamente, a Comissão através do telefone 252-830400 (extensão 425) ou através do referido endereço de email hastaspublicas@cm-stirso.pt.  6. Valor base da alienação dos veículos O preço base da venda é de 130,00 € (cento e trinta euros), por veículo.   7. Concorrentes Só podem ser proponentes à presente Hasta Pública, as empresas em nome individual ou pessoas coletivas, classificadas como operadores de desmantelamento autorizados, que não se encontrem em nenhuma das 
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situações previstas no Anexo II do presente programa do procedimento e que estejam habilitados para o exercício das atividades de transporte, armazenamento, tratamento, descontaminação, desmantelamento e reciclagem de VFV.  8. Modo de apresentação das Propostas 8.1 A proposta, elaborada nos termos do Anexo III, é apresentada em invólucro opaco e fechado, em cujo rosto se deve escrever: “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 2 VEÍCULOS EM FIM DE VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO”, e identificação do proponente. 8.2. As propostas devem ser instruídas com os seguintes documentos: a) Indicação do código de acesso à Certidão Permanente do Registo Comercial ou fotocópia simples da Certidão do Registo Comercial, emitida pela Conservatória do Registo Comercial, válida e atualizada; b) Declaração do proponente, em conformidade com o modelo constante do Anexo II, que deverá ser assinada pelo proponente, se se tratar de empresa em nome individual ou por um representante com poderes para o obrigar nos restantes casos; c) Documentos comprovativos de que o proponente é operador autorizado com competência para o exercício da atividade de armazenamento temporário, tratamento, desmantelamento e descontaminação, e emissão de certificados de destruição de VFV, nos termos da legislação em vigor. 8.3 As propostas a apresentar, devem indicar um valor para alienação, por veículo, superior ao preço base de licitação.  9. Prazo de apresentação das Propostas 9.1 O prazo de apresentação das propostas termina às 17:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021. 9.2 O processo encontra-se patente para consulta na pagina oficial do Município em www.cm-stirso.pt.  10. Entrega das propostas 
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10.1 As propostas devem ser entregues, pessoalmente, contra recibo, pelos interessados ou seus representantes, no Balcão Único da Câmara Municipal. 10.2 As propostas apresentadas são listadas e ordenadas de acordo com a respetiva apresentação.  11. Prazo de validade da proposta Todos os concorrentes estão obrigados a manter as suas propostas, até à data da adjudicação final.  12. Ato público 12.1 O ato público inicia-se com a abertura das propostas pelos membros da Comissão, às 10 horas do dia 07 de dezembro, no salão nobre da câmara municipal. 12.2 Só podem intervir no ato público os proponentes e seus representantes que para o efeito estiverem devidamente credenciados, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu cartão do cidadão, e no caso de intervenção dos representantes de sociedades, a exibição do respetivo cartão de cidadão e de uma credencial passada pela empresa em nome individual ou sociedade, da qual conste o nome e o número do cartão de cidadão dos representantes. 12.3. São excluídas as propostas: a) Apresentadas fora do prazo fixado; b) Não contenham os documentos indicados no ponto 8.2; c) De valor inferior ao valor base de alienação. 12.4. Apenas haverá lugar a licitação quando haja empate do valor das propostas apresentadas por escrito, ou se não existirem propostas válidas, a partir do valor base de licitação anunciado. 12.5. Havendo lugar à licitação, a mesma é feita por veículo e o valor do lanço mínimo é de 25,00 € (vinte e cinco euros). 12.6. No caso de haver licitação, esta termina quando a presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado e este não for coberto. 
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12.7. A não comparência de qualquer um dos concorrentes no ato público ou a não apresentação de qualquer lanço durante a licitação verbal, implica que é mantida a respetiva proposta apresentada, sem qualquer elevação.   12.8. Terminada a licitação, a comissão adjudica, provisoriamente, os veículos a quem tenha oferecido os preços mais elevados. 12.9. No final do ato público, é elaborado o respetivo auto de arrematação, que deve ser assinado pelos membros da comissão e pelo(s) adjudicatário(s), caso estejam presentes. 12.10 O valor da proposta e de licitação não incluem IVA, de harmonia com o disposto no n.º 13 do Artigo 35.º do Código do IVA, aprovado pelo Decreto – Lei 394-B/1984 de 26 de dezembro, com a redação introduzida pelas Leis 82-B/2014 e 82-D/2014, ambas de 31/12, consubstanciado no facto de ter entrado em vigor a Lei n.º 33/2006, de 28 de julho, em que se aplica a regra de inversão do sujeito passivo na liquidação do IVA em matéria de tributação de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis.  13. Forma e prazo de pagamento 13.1. O valor da adjudicação será pago, a pronto pagamento, devendo ser liquidado na sua totalidade, pelo adjudicatário, no fim da sessão pública da hasta pública. 13.2. O pagamento efetuar-se-á mediante fatura/recibo, na tesouraria municipal. 13.3. O não cumprimento por parte do(s) adjudicatário(s) do preceituado nos números anteriores, determina a anulação da adjudicação e permite a adjudicação do proponente classificado em 2.º lugar. 13.4. O pagamento será efetuado no Serviço de Tesouraria da câmara municipal ou por transferência bancária, mediante a apresentação dos respetivos comprovativos e a confirmação de recebimento pelo referido serviço.  14. Responsabilidades do adjudicatário O adjudicatário obriga-se a dar cumprimento às condições estabelecidas no Caderno de Encargos em anexo. (Anexo IV) 
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 15. Regime subsidiário Em tudo o que for omisso no presente programa do procedimento, aplica-se, com as necessárias adaptações, o Código do Procedimento Administrativo e demais legislação relativa à gestão de veículos em fim de vida (VFV), designadamente o disposto no DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro e o DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.  16. Publicitação do Procedimento O presente procedimento vai o presente publicitado na plataforma eletrónica, no Espaço do Munícipe, e na internet, no sítio institucional do município.  17. Anexos O presente programa do procedimento é constituído pelos seguintes anexos: a) Anexo I – Identificação dos veículos b) Anexo II – Modelo Declaração c) Anexo III – Modelo da Proposta d) Anexo IV – Caderno de Encargos  Santo Tirso, 26 de novembro de 2021    O Presidente    Alberto Costa 



 Anexo I IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS       

 
Nº MATRICULA MARCA MODELO COR VALOR BASE DE ALIENAÇÃO - € 1 13-59-SF (Ligeiro de Mercadorias)  MAZDA UN8F42 – B2500T (4X4-3.2) C BRANCO 130,00€ 2 47-19-VH (Ligeiro de Passageiros)  TOYOTA P1 (YARIS) BRANCO 130,00€ 



FOTOS   
    

  Foto 1  

 ALIENAÇÃO DE 2 VEICULOS EM FIM DE VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO Nº MATRICULA MARCA MODELO COR VALOR BASE DE LICITAÇÃO - € FOTOGRAFIA 1 13-59-SF MAZDA UN8F42 – B2500T (4X4-3.2) C BRANCO 170,00 1; 2;3 2 47-19-VH TOYOTA P1 (YARIS) BRANCO 170,00 4; 5;6 



  Foto 2 

  Foto 3 



 Foto 4 

 Foto 5  



   

  Foto 6              



ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO  1 - _____ (nome, numero    de    documento    de    identificação    e    morada),   na    qualidade de ____ ou representante legal de ______  (firma, nº identificação fiscal e sede ou agrupamento concorrente nº identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo ao procedimento HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS EM FIM DE VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO, declara sob compromisso de honra que se compromete ou a sua representada se compromete a cumprir as obrigações nele estabelecidas relativamente ao qual declara aceitar sem reservas todas as cláusulas. 2- Mais declara que: 
a) Não se encontra em estado de insolvência em fase de liquidação dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de património ou em qualquer situação análoga nem tem o respetivo processo pendente; 
b) Não foi condenado por sentença transmitida em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional; 
c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional; 
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social; 
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 
f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do nº 1 do Art.º 21º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) nº 1 do Art.º 71º da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, e nº 1 do Art.º 460º do presente Código durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória; 
g) Não foi objeto de aplicação da sanação acessória prevista na alínea b) do nº 1 do Art.º 627º do Código do Trabalho; 
h) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do nº1 do Art.º 21º do Decreto - Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) nº 1 do Art.º 71º da Lei nº 19/2012, de 8 de Maio, e nº 1 do Art.º 460º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória; 
g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 1 do Art.º 627º 



do Código do Trabalho; 
h) Não foi objeto de aplicação há menos de dois anos de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal. 
i) Não foi condenado por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes: . Participação em atividades de uma organização criminosa tal como definida no nº 1 do Art.º 2º da Ação Comum nº 98/773/JAI, do Conselho; . Corrupção de acordo com o Art.º 3º do Alto do Conselho de 26 de maio de 1997, e nº 1 do Art.º 3º da Ação Comum nº 98/773/JAI, do Conselho; . Fraude na aceção do Art.º 1º da Convenção relativa à Proteção dos interesses Financeiros das Comunidades Europeias; . Branqueamento de capitais na aceção do Art.º 1º da Diretiva nº 91/308/CEE, do Conselho de 10 de Junho relativa à prevenção da utilização do sistema financeira para efeitos de branqueamento de capitais; 
j) Não prestou a qualquer título direta ou indiretamente assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência. 3- O declarante tem pleno conhecimento das consequências legais inerentes à prestação de falsas declarações.    ,  de  20____ (data)      (assinatura)  
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ANEXO III   PROGRAMA DE PROCEDIMENTO  MODELO DA PROPOSTA  ______________________ (nome, número de identificação civil, residência), na qualidade de (diretor, gerente, sócio gerente, mandatário, etc.) da empresa __________________(nome, numero de identificação fiscal), com sede em __________________, devidamente mandatado para o efeito (se aplicável), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do programa de procedimento relativo à “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS EM FIM DE VIDA (VFV), PARA DESMANTELAMENTO QUALIFICADO”, vem apresentar a seguinte proposta de aquisição: Nº MATRICULA MARCA MODELO COR Preço      (Numerário e extenso)        Santo Tirso, ______(data)  Assinatura   
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ANEXO IV CADERNO DE ENCARGOS  
O objeto da presente Hasta Pública consiste na Alienação de dois Veículos em Fim de Vida, identificados no Anexo I do presente programa do procedimento, propriedade do município de Santo Tirso.   2.1- É aplicável ao presente procedimento de Hasta Pública, o Código do Procedimento Administrativo e demais legislação relativa à gestão de veículos em fim de vida (VFV), designadamente o disposto no DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro e o DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.  
 3.1 - A Lei nº 33/2006, de 28 de julho em conformidade com a Diretiva nº2006/69/CF do Conselho de 24 de julho alterou o Código do IVA estabelecendo regras especiais em matéria de tributação de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis e de certas prestações de serviços relacionadas com estas matérias. 3.2 - Nas transmissões dos VFV e em certas prestações de serviços com estas relacionadas, a liquidação do IVA quando devida, passa a ser da competência do adquirente desde que este seja  sujeito passivo do imposto com direito total ou parcial à dedução.  3.3 - Os bens e serviços abrangidos pelas novas regras de tributação constam do Anexo E do Código do IVA, que engloba única e exclusivamente bens recicláveis (e algumas prestações de serviços sobre ele efetuadas) ou seja, bens que necessitem de sofrer algum tipo de 

1- OBJETO   
2-LEGISLAÇÃO APLICÁVEL   
3 -REGRAS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO DE DESPERDICIOS, RESIDUOS E SUCATAS RECICLÁVEIS  
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transformação para serem reutilizados. Não ficam abrangidos pela regra de inversão do sujeito passivo os bens que sejam reutilizáveis no seu estado original.  3.4 - O cálculo do IVA devido pelo adquirente faz-se da seguinte forma:  a) O vendedor dos bens indicado ou o prestador de serviços com eles relacionados continua obrigado à emissão de fatura, mas não liquida o IVA; b) O adquirente por sua vez ao receber a fatura deve liquidar o imposto devido pela aquisição aplicando a taxa do IVA, em vigor; c) Essa liquidação pode ser efetuada na própria fatura emitida pelo fornecedor ou num documento interno emitido para o efeito; d) O direito à dedução do adquirente é efetuado nos termos gerais, considerando-se para o efeito o próprio IVA autoliquidado nas aquisições efetuadas.  
4.1 - No sentido de salvaguardar a integridade da forma física dos VFV durante a carga, transporte e descarga, devem ser acauteladas as seguintes condições: a) Não utilização de pinças metálicas para a carga e descarga dos VFV a qual deverá ser substituída por outros métodos tais como a utilização de cintas ou guinchos no caso de porta carros ou outros métodos equivalentes; b) Ausência de sobreposição direta dos VFV nas galeras durante a carga, transporte e descarga devendo ser adotado um sistema de separação entre camadas.  4.2 - A retirada dos veículos das instalações municipais diretamente para abate é efetuada em concertação com a Divisão de Património, mediante ofício a enviar à empresa adjudicatária.  
5.1 - Preenchimento das Guias de Acompanhamento Todas as guias de acompanhamento de resíduos - Modelo A, emitidas pelo Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, devem estar devidamente preenchidas especificando, quer na parte I - Produtor/Detentor quer na parte III – Destinatário, a quantidade de veículos recolhidos bem como o respetivo valor em quilogramas. 

4-RETIRADA DOS VEICULOS EM FIM DE VIDA PARA DESMANTELAMENTO  

5-CONTROLO DE PESAGEM DE VFV  
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A cópia da guia de acompanhamento de resíduos é posteriormente enviada ao Município de Santo Tirso, ao cuidado da Divisão de Património, devidamente preenchida na sua totalidade, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor.  5.2 -Talões de Pesagem  A empresa adjudicatária deve possuir uma báscula que emita automaticamente o respetivo talão de pesagem de entrada e saída das viaturas transportadas, para cálculo da respetiva pesagem, para ser concretizado o exposto no ponto anterior. Todos os talões de pesagem deverão estar devidamente identificados e legíveis com número de série, data e hora. Os talões de pesagem à entrada e à saída terão de ser enviados juntamente com a cópia da guia de acompanhamento de resíduos devidamente preenchida.  
6.1 - O adjudicatário obriga-se a cumprir com o estipulado na legislação aplicável, nomeadamente na legislação ambiental, no que diz respeito ao transporte, à descontaminação e ao desmantelamento ou fragmentação dos veículos em fim de vida, bem como ao encaminhamento dos resíduos resultantes.  6.2 - O adjudicatário obriga-se, sempre que os serviços competentes do Município de Santo Tirso o julgarem pertinente, a facultar a visita às instalações nos locais onde se desenvolvem as diferentes fases de tratamento a representantes do Município devidamente credenciados.  6.3 - Para concretização do referido no ponto anterior, o adjudicatário obriga-se a indicar os endereços de todas as instalações onde se desenvolve as diferentes fases e processos de tratamento. Devem ser sempre indicadas previamente por correio e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, as datas em que o adjudicatário irá proceder à descontaminação e ao desmantelamento ou fragmentação dos veículos em fim de vida, entregues pelo Município, para que sempre, que este o entenda, o processo seja acompanhado por técnicos da edilidade.  6.4 - O exercício pelo Município, do direito de visita, não isenta o adjudicatário da responsabilidade pelo tratamento e descontaminação dos veículos em fim de vida. Caso se detetem quaisquer incumprimentos à legislação em vigor, os mesmos são denunciados à autoridade competente pela fiscalização na área do ambiente. 

6-OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO   
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 6.5-Guia de Acompanhamento de Resíduos: a) A remoção é sempre acompanhada de guia de acompanhamento de resíduos, de acordo com a Portaria nº 335/97, de 16 de maio, e da guia de transporte, a facultar pelo adjudicatário devendo estas estarem corretamente e convenientemente preenchidas nos termos do ponto 5.1., do presente Caderno de Encargos. b) A remoção é ainda acompanhada de um documento comprovativo (guia de transporte) do qual constará designadamente: i. Data da remoção; ii. Identificação do adjudicatário; iii. Identificação da entidade adjudicante; iv. Data da solicitação da remoção; v. Identificação da Hasta ao abrigo da qual é feita a alienação; vi. Local da carga e descarga; vii. Hora da saída e prevista da chegada; viii. Matrícula do veículo transportador (incluindo galera); ix. Identificação das viaturas removidas (incluindo tipo, marca, modelo e matrícula, quando existente, e número de chassi) bem como o local onde as mesmas se encontravam.  c) A cópia do documento comprovativo referido no ponto anterior ficará na posse do adjudicatário, constituindo prova bastante da remoção dos veículos em fim de vida, após boa conferência pelos serviços da Divisão de Serviços Gerais e da Divisão de Património, da Câmara Municipal de Santo Tirso.  6.6 -Certificados de destruição 
a) Por cada veículo em fim de vida entregue, o adjudicatário, operador de desmantelamento, obriga-se a emitir um Certificado de Destruição ou de Desmantelamento, de acordo com a legislação em vigor. 
b) Este certificado deve ser enviado, em original, para o Município de Santo Tirso, ao cuidado da Divisão de Património, através de correio, devendo ser enviada uma cópia do mesmo para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.), com o objetivo de ser efetuado o cancelamento da matrícula do respetivo veículo em fim de vida. 
c) O adjudicatário é responsável por todos os elementos contidos nos Certificados de 
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Destruição que emitirem perante o IMT, I.P..  7.1- São da exclusiva responsabilidade do adjudicatário quaisquer danos causados em pessoas ou bens, durante a retirada dos veículos das instalações municipais, bem como aquando do seu transporte para as instalações da empresa adjudicatária e para o seu adequado destino final.  7.2-São suportadas pelo adjudicatário todas as despesas provenientes da remoção e transporte dos veículos incluindo as guias de transporte e de acompanhamento de resíduos previstos na legislação, bem como a emissão dos certificados de destruição dos VFV.  
 Fazem parte integrante do presente procedimento, o Programa do Procedimento, o Caderno de Encargos, a Proposta do adjudicatário e ao Auto de Arrematação elaborado pela Comissão designada para a Hasta Pública.     

7- RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATÁRIO   

    8- Elementos do Procedimento   


