ALFÂNDEGA DA PRAIA
Cartório do Contencioso Aduaneiro

EDITAL
HELDEBERTO ELIZIO DE ALMEIDA RIBEIRO, Director 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:
Dia
21/02/22

Hora
Entrega
Proposta
09H00

Hora
Abertura
Proposta
09H30

Valor
Base

50.000$00

Designação da Mercadoria
PA 71/21 - Lotes de mercadorias provenientes de Boston, sob
a c/m fiscal 559/20 de 27/07/20, no n/m Aurete A,
depositadas no armazém A da Enapor.
Lote 1: 01 barril com roupas usadas, consignado a Sandra
Moreno Brauley, BL 203265140-038.
Lote 2: 01 barril com roupas usadas, consignado a Sandra
Moreno Brauley, BL 203265140-039.

21/02/22

10H00

10H30

53.000$00

Lote 3: 01 barril com roupas usadas, consignado a Sandra
Moreno Brauley, BL 203265140-040.
PA 193/21 - Lotes de mercadorias provenientes de Boston, sob
a c/m fiscal 866/20 de 29/11/20, no n/m Dalya H,
depositadas no armazém B da Enapor.
Lote 1: 01 volume com roupas sem uso e usadas, para adultos
e crianças, consignado a Quirino de Barros Júnior, BL
MEDUUA639191-041.
Lote 2: 01 caixa com roupas e brinquedos usados, consignada
Maria Domingas Andrade, BL MEDUUA6A1965-001.
PA 251/21 - Lotes de mercadorias provenientes de França, sob
a c/m fiscal 201/21 de 13/03/21, no n/m BMI Eagle,
depositadas no armazém A da Enapor.
Lote 1: 01 atado com 07 cabos de vassoura, usados, consignado
a Varela Freire, BL MEDUL5125462-031.

22/02/22

09H00

09H30

15.000$00

Lote 2: 01 barril com géneros alimentícios e 02 torneiras,
consignado a Deidona Sofia Fernandes Monteiro, BL
MEDUL5197487-018.
PA 259/20 – 01 embrulho com capas de telemóveis,

proveniente de França, no n/m Neonila, c/m fiscal 874/19,
de 19/12/19, BL MEDUFR477367-022, consignado ao Sr.
José Lino Varela Gomes, depositado no Armazém B.
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23/02/22

09H00

09H30

44.000$00

PA 138/21 - 01 cartão com roupas e calçados usados para
criança e brinquedos usados, consignado a Gelson Patrick
Landim Pereira, BL 66-027, proveniente de Leixões, sob a c/m
fiscal 301/20, de 25/03/20, entrado no n/m BMI Eagle,
depositado no armazém A da Enapor.
PA 165/21 - 01 caixa com roupas e sapatos usados, consignada
a Adilson Andrade Lopes Veiga, BL 102-002, proveniente de
Rotterdam, sob a c/m fiscal 745/20, de 14/10/20, entrado no
n/m Dalya H, depositada no armazém A da Enapor
PA 243/21 - 01 caixa com géneros alimentícios, roupas e
sapatos para criança, bolsas para mulher, toalhas, louças e
tampa de sanita, consignada a Jairo António Borges Veiga, BL
57-047, proveniente de Setúbal, sob a c/m fiscal 260/21, de
29/03/21, entrado no n/m Neonila, depositada no armazém
A da Enapor.

23/02/22

10H00

10H30

44.000$00

PA 301/21 - 04 volumes, sendo 01 bidão com louças usadas,
enfeites usados, panelas usadas e 03 caixas com roupas
usadas, louças usadas, enfeites usados, 01 recipiente de
plástico usado, 01 tábua de lavar usada, consignados a Sueli
Monteiro Varela, BL LEO2118.004-019, provenientes de
Lisboa, sob a c/m fiscal 138/21, de 19/02/21, entrados no n/m
Leonie P, depositados no armazém B da Enapor.
PA 335/21 – 06 máquinas de costura usadas, sendo 02 da

marca Juki, 02 marca Brother, 01 marca Durkopp e 01 marca
selection, 01 parafusadora novo e 01 caixa com peça de
máquina usada, proveniente de Rotterdam, no n/m Diane
A, c/m fiscal 249/21, de 03/04/21, BL DIA2113-003-021,
consignados ao Sr. Confecções Tchesco Varela, depositados
no Armazém B.
24/02/22

10H00

10H30

73.000$00

PA 1853/21 - Lotes de mercadorias provenientes de França,
entrados sob a c/m fiscal 75/20 de 15/01/20, no n/m BMI
Eagle, depositadas no armazém A da Enapor.
Lote 1: 04 rolos de tecido, com cerca de 2m de largura,
consignados a Ângela Eunice M.V. de Oliveira, BL
MEDUB265289-126.
Lote 2: 08 rolos de tecido, com cerca de 2m de largura,
consignados a Ângela Eunice M.V. de Oliveira, BL
MEDUB265289-127.
Lote 3: 01 bicicleta usada, para criança e 01 bola usada,
consignados a Alicia Tavares Fernandes, BL MEDUB265289129.
Lote 4: 01 cartão com roupas usadas, consignado a Ailton
Correia Horta, BL MEDUB265289-29.

2. - Os interessados na compra da mercadoria apresentarão as suas propostas no Gabinete do Director
da dita Alfândega na(s) data(s) e hora(s) acima indicada(s) e a abertura das mesmas terá lugar no mesmo
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Gabinete, devendo ser assistido pelos proponentes que serão cometidos a se identificarem perante o Director 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, pelo Director 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 selecionado não efetuar 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 15 de Fevereiro de 2022.
O DIRECTOR.
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