ALFÂNDEGA DA PRAIA
Cartório do Contencioso Aduaneiro

EDITAL
LAURINDA EUNICE VAZ ALMADA, Directora da Circunscrição Aduaneira da Praia:
1. - Faz saber que, nos termos do disposto no artº 657º do código Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 4/2010, de 03 de Junho, foi designada a venda de mercadorias na Alfândega
da Praia mediante proposta em carta fechada, onde ser(a)ão) examinada(s) nos dias e horas normais
de expediente, conforme os dados descritos no quadro abaixo:

02/03/20

Hora
Entrega
Proposta
09H00

Hora
Abertura
Proposta
09H30

470.000$00

03/03/20

09H00

09H30

1.050.000$00

Dia

Valor
Base

04/03/20

09H00

09H30

930.000$00

05/03/20

09H00

09H30

300.000$00

06/03/20

09H00

09H30

806.000$00

09/03/20

09H00

09H30

507.000$00

Designação da Mercadoria
PA 340/19 - 519 caixas com 06/cada, de vinho Comte
Chamberi, 0,750L, provenientes de Lisboa, entrados neste
porto no n/m Avila, sob a c/m 425/18, de 27/05/18,
consignados a Comércio de Vinhos Lendários, BL
AVI1917.008-033, depositados no armazém B da Enapor.
PA 359/19 - 01 auto marca Nissan, mod. Qashqai, Ano de 2004,
05 portas, 1.5cc, com 118.616 quilómetros percorridos,
proveniente de Antuérpia, entrado neste porto no n/m Avila,
sob a c/m fiscal 426/19, de 10/06/19, consignado Carolina
Rocha Monteiro, BL 968804783-003, depositado no parque
automóvel da Enapor.
PA 208/19: 01 carroçaria auto ligeiro de passageiros, usada,
marca Honda CRV 2006, com assentos, Ano de 2010,
proveniente de Boston, entrada neste porto no n/m Avila, sob
a c/m fiscal 067/19, de 21/01/19, consignada José Jorge Silva,
BL 967214563-057, depositada no parque automóvel da
Enapor.
PA 15/18: 01 viatura marca Peugeot, modelo Bipper, chassis
VF3AA8HSC94921416, ano de fabrico 2010, com 02 lugares, 04
cilindros, gasóleo, proveniente de Antuérpia, entrada neste
porto no n/m Suederoog, sob a c/m fiscal 514/17, de
09/08/17, consignada a CR Trading, Lda, BL 961178284,
depositada no parque automóvel da Enapor.
OBS: A referida viatura não tem chave.
PA 93/19: 01 auto ligeiro misto, marca Hyundai, modelo H1
SV, longo, com mais de 10 anos de idade, com 06 lugares e
caixa fechada para carga, 04 portas, motor diesel de 2500 cc,
com
256.650
quilómetros
percorridos,
chassi
nº
KMJWVH7HP3U518530, proveniente de Lisboa, entrado
neste porto no n/m Raquel S, sob a c/m fiscal 876/18, de
14/10/18, consignado a Agnelo Mendes Semedo, BL
RAQ1807.052, depositado no parque automóvel da Enapor.
PA 181/19 - 01 auto marca Chevrolet, modelo Sparks, de 2014,
acidentada, cor azul, proveniente de EUA, entrado neste porto
no n/m Raquel S, sob a c/m fiscal 500/18, de 14/06/18,
consignado a Pires Renta, BL MSCUWK715354, depositado no
parque automóvel da Enapor.
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10/03/20

11/03/20

09H00

09H00

09H30

09H30

250.000$00

800.000$00

PA 207/19 –01 volume contendo: 01 motosserra usado,
pequena, 02 partes frente de auto, usados, 03 porta bagagem,
usadas, 01 moto auto c/caixa, usado, para Chevrolet Sonic, 01
sharrion completo para auto, usado, 03 palas traseiras, usadas,
de plástico, 18 vidros de porta auto, usados, 01 protecção de
para-choque de ferro, usado, 02 faróis traseiros, usados, 05
faróis de frente, usados, 29 filtros de óleo, 02 filtros de ar, 01
boia de água, usada, 03 espelhos auto, 01 caixa de ferramentas
vazia e usada, 01 caixa fusível, 01 para-lama, 01 mascara, 01
peça auto, bomba de agua, 03 elevador de vidro de porta,
usados, 01 peça para correia, auto, 01 grelha auto frente,
usado, 03 pares de pastilhas auto, novos, 01 rotula novo auto
e 01 stautn-mole mountique kit – novo, entrados neste Porto
sob a c/m fiscal 46/19, de 08/02/19, no n/m Avila,
proveniente de Boston, BL 967349933-036, consignado a
Moreira – Comércio de Peças Auto, Lda, depositado no
armazém B da Enapor .
PA 34/19: 01 Viatura marca Mini, modelo Cooper usado, ano
de fabrico 2014, com 3 portas, acidentado na parte de frente,
Capot e para-choque, grelha e faróis partidos, proveniente de
Boston, no n/m Raquel S, sob a c/m fiscal 0603/18, de
16/07/18, consignado a Luís Boaventura S. de Pina, BL
MSCWK963335-04, depositado no parque automóvel da
Enapor.

2. - Os interessados na compra da mercadoria apresentarão as suas propostas no Gabinete da
Directora da dita Alfândega na(s) data(s) e hora(s) acima indicada(s) e a abertura das mesmas terá lugar no
mesmo Gabinete, devendo ser assistido pelos proponentes que serão cometidos a se identificarem perante a
Directora da Alfândega ou por agente Aduaneiro com competência delegada, através de documento legal de
identificação pessoal.
3. - Havendo igualdade nas propostas com valor mais elevado, a mercadoria será leiloada de imediato
entre a melhor proposta, pela Directora ou Agente Administrativo com competência delegada.
4. - A mercadoria será vendida no estado em que se encontra e ao produto da venda será acrescida a
percentagem de 10% (dez por cento) sobre o qual não recairá adicional algum, conforme disposto no nº 2 do
artº 672º do Código Aduaneiro.
5. - À proposta vencedora será exigida imediatamente a quantia de 25% do valor proposto, nos termos
do nº 1 do artigo supra mencionado. Na hipótese de o proponente seleccionado não efectuar o pagamento
total da venda no prazo de 05 (cinco) dias, considera-se perdido a favor da Fazenda Nacional, o referido
montante.
Alfândega da Praia, aos 21 de Fevereiro de 2020.
A DIRECTORA,

-/LAURINDA EUNICE VAZ ALMADA/Inspectora Aduaneira
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