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CAPÍTULO PRIMEIRO 

REGRAS DO PROCEDIMENTO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DESIGNAÇÃO DO OBJECTO 

 

1.1 – O processo para alienação de uma embarcação de recreio, encontra-

se patente na sede da Frente MarFunchal, Gestão e Exploração de Espaço 

Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., onde pode 

ser consultado, durante as horas de expediente (9.00h às 13.00h e das 14.00h às 

17.00h), desde o dia da publicação do anúncio, até ao dia e hora do acto de 

abertura das propostas. 

1.2 – À embarcação de recreio foi atribuído o número de registo 

12614CS5, de Marca Yamaha, modelo FX Ho CR, com número de casco US-

YAMAHA1793J213, com motor número 6CS-1006155, interior.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

PEÇAS DO PROCESSO 

 

2.1 – A peça que instrui o processo é o caderno de encargos e programa de 

procedimento.  
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CLÁUSULA TERCEIRA 

RECLAMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE AS PEÇAS PATENTEADAS 

 

 3.1 – A entidade que preside ao concurso é a Frente MarFunchal Gestão e 

Exploração de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., adiante 

designada por FMF, NIPC 511 233 744, com sede ao Passeio Público Marítimo – 

Ponta Gorda.  

 3.2 – Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação 

das peças do procedimento são da competência do Júri e devem ser solicitados 

por escrito, durante o primeiro terço do prazo fixado para apresentação das 

propostas, para o endereço de e-mail geral@frentemarfunchal.pt.  

3.3 – Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados 

por escrito, até ao termo do segundo terço fixado para a apresentação das 

propostas. 

 3.4 – Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos ao 

concorrente que os solicitou, juntar-se-á cópia dos mesmos às peças patentes em 

concurso e proceder-se-á à imediata divulgação da sua existência. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

ÂMBITO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJECTO 

 

 4.1 – A embarcação de recreio encontra-se no Complexo Balnear da Ponta 

Gorda onde pode ser visualizada, mediante agendamento e será alienada, no 

preciso estado em que se encontra, sem que possa ser exigida ou reclamada 
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qualquer avaria, manutenção, indemnização a qualquer título ou garantia 

decorrente da alienação.  

 4.2 – Constitui encargo do adquirente a promoção do registo da 

embarcação de recreio em seu nome.  

  

CLÁUSULA QUINTA  

LOTE E VALOR BASE 

 

 O lote de bem para alienação é composto apenas pela embarcação de 

recreio e respetivo atrelado, com o valor base global de €5.700,00 (cinco mil e 

setecentos euros) com IVA já incluído. 

 

 Imagem do equipamento  

 

 

 

Funchal, 23 de Junho de 2022 
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HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE 

RECREIO (MOTA DE ÁGUA) 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

DESIGNAÇÃO DO OBJECTO 

 

1.1 – Constitui objeto da presente Hasta Pública, uma embarcação de 

recreio, com número de registo 12614CS5, de Marca Yamaha, modelo FX Ho 

CR, com número de casco US-YAMAHA1793J213, com motor número 6CS-

1006155, interior.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

 

A entidade é a Frente MarFunchal Gestão e Exploração de 

Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., adiante designada por 

FMF, NIPC 511 233 744, com sede ao Passeio Público Marítimo – Ponta Gorda, 

com número de contacto 291 105 760 e endereço de correio eletrónico 

geral@frentemarfunchal.pt.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DESTINATÁRIOS 

 

 Todos aqueles que estejam dotados de personalidade e capacidade 

jurídica, para a compra do bem a alienar. 
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CLÁUSULA QUARTA  

PUBLICITAÇÃO E CONSULTA DO PROCEDIMENTO 

 

 O presente procedimento de Hasta Pública, é publicitado com a 

antecedência de 10 dias úteis relativamente à data do ato público, no site e nas 

redes sociais da entidade adjudicante Frente MarFunchal, Gestão e Exploração de 

Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M. e 

pode ser consultado na sua sede. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

COMISSÃO 

 

 O ato público é dirigido por uma comissão, composta por um número 

ímpar de três membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes. 

 Membros efetivos: 

 Presidente Oribaldo Sousa 

 1.º Vogal: Marília Andrade 

 2.º Vogal: Roberta Gouveia 

 Membros suplentes 

 1.º Vogal suplente: Décio Ramalho 

 2.º Vogal suplente: Francisco Mendes 
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CLÁUSULA SEXTA 

LOCAL, DIA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

 6.1 – A abertura das propostas terá lugar na sede da Frente MarFunchal, 

Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos 

Urbanos do Funchal, E.M., sita ao Passeio Público Marítimo – Ponta Gorda, e 

realizar-se às 10:00 horas do 1º dia útil após o referido em 4. 

 6.2 – Só poderão intervir no acto público de abertura das propostas as 

pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos 

concorrentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa 

em nome individual, a exibição do seu Bilhete de Identidade, e no caso de 

intervenção dos representantes de empresas em nome individual, de sociedades 

ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos 

Bilhetes de Identidade e de uma credencial da qual conste o nome e o número do 

Bilhete de Identidade do (s) representante (s). 

 6.3 – Do acto público de abertura das propostas será lavrada acta, que será 

assinada por todos os elementos do júri. 

 6.4 – É obrigatória a presença do concorrente ou terceiro com poderes 

para representar no ato público de abertura de propostas, sob pena de exclusão 

em caso de adjudicação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

QUALIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

 

 7.1 – Podem concorrer todos os interessados que se proponham assumir as 

obrigações ou encargos e realizar o investimento necessário à execução do objeto 

do concurso. 

 7.2 – Depois de validados os documentos de habilitação e efetuado o 

pagamento, são entregues pelo Presidente do Júri todos os documentos da 

embarcação e o contrato de compra e venda. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 

IMPEDIMENTOS 

 

8.1 - Não podem ser candidatos ou integrar qualquer agrupamento, as entidades 

que: 

a) Se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, em 

fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeitas a qualquer meio 

preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou 

tenham o respectivo processo pendente; 

b) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer 

crime que afecte a sua honorabilidade profissional, se, entretanto, não tiver 

ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou, no caso 

de se tratar de pessoas colectivas, tenham sido condenados por aqueles crimes os 
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titulares dos órgãos sociais de administração, direcção ou gerência das mesmas e 

estes se encontrem em efectividade de funções; 

c) Tenham sido objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional, se, entretanto, não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso 

de se tratar de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas colectivas, 

tenham sido objecto de aplicação daquela sanção administrativa os titulares dos 

órgãos sociais de administração, direcção ou gerência das mesmas e estes se 

encontrem em efectividade de funções; 

d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a 

segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais 

ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; 

e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em 

Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o 

seu estabelecimento principal; 

f) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do 

n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, durante o período de 

inabilidade fixado na decisão condenatória; 

g) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho, durante o período de inabilidade 

fixado na decisão condenatória; 

h) Tenham sido objecto 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 
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social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em 

Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal; 

i) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por algum dos 

seguintes crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se 

tratar de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas colectivas, 

tenham sido condenados pelos mesmos crimes os titulares dos órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência das mesmas e estes se encontrem em 

efectividade de funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação: 

I) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida 

no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum 98/773/JAI do Conselho; 

II) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 

1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum 98/742/JAI do Conselho; 

III) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos 

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; 

IV) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 

91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais. 

j) Tenham, a qualquer título, prestado, directa ou indirectamente, assessoria ou 

apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento. 

8.2 – Para efeitos do número anterior o concorrente deverá apresentar, junto à 

proposta, declaração de acordo com o modelo do anexo I.  

Encontram-se ainda impedidos de concorrer ao presente procedimento, 

aqueles que sejam devedores à Frente MarFunchal, Gestão e Exploração de 
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Espaço Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., 

de qualquer quantia seja a que título for. 

 

 

CLÁUSULA NONA 

FORMA DA PROPOSTA 

 

 9.1 – A proposta, elaborada em conformidade com o modelo constante no 

Anexo I, será redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras 

riscadas, sempre com o mesmo tipo de máquina se for dactilografada ou 

processada informaticamente, ou com a mesma caligrafia e tinta, se for 

manuscrita. 

 9.2 – A proposta será assinada pelo concorrente ou seu representante. 

Sempre que seja assinada por procurador, juntar-se-á procuração que confira a 

este último, poderes específicos para o efeito ou publica forma da mesma, 

devidamente legalizada. 

 9.3 – O valor, da proposta será expresso em euros e por extenso, sendo a 

este que se atenderá em caso de divergência com o expresso em algarismos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

PROPOSTA CONDICIONADA 

 

 As propostas apresentadas pelos concorrentes serão consideradas como 

totalmente incondicionadas, tendo-se como não escritas quaisquer condições 

divergentes do presente procedimento ou alternativas de qualquer natureza dessas 

mesmas propostas ou de outros documentos que as acompanham.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOCUMENTOS 

 

 11.1 – Os concorrentes apresentam perentoriamente sob pena de serem 

excluídas as propostas que não contenham os seguintes documentos de 

habilitação dos concorrentes e instrução das propostas: 

 a) Declaração conforme anexo I; 

 11.2 – O documento exigido no número anterior é obrigatoriamente 

redigido em língua Portuguesa e observarão a sua validade legal, devendo, em 

caso de dúvida, ser apresentadas cópias dos originais emitidos pelos serviços 

competentes. 

 11.3 – Quando o documento a que se alude nos números anteriores não 

estiver, pela própria natureza ou origem, redigido em língua Portuguesa, é 

acompanhado de tradução legalizada ou em relação à qual o concorrente declare 

aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos 

originais. 

mailto:geral@frentemarfunchal.pt


 
 

 
Frente MarFunchal 

Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal E.M 
Passeio Público Marítimo – Ponta Gorda - 9000-758 Funchal 

T. 291 105 760 | geral@frentemarfunchal.pt                        

 

11.4 – A falsidade das declarações sujeita os responsáveis às sanções 

cominadas para o crime de falsidade de documentos e o concorrente será 

excluído do procedimento ou, se o direito já lhe houver sido adjudicado, a 

adjudicação caducará. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DEMAIS 

DOCUMENTOS 

 12.1 – A proposta, elaborada nos termos do anexo I, será encerrada em 

invólucro opaco e lacrado, sob pena de exclusão da proposta, com os dizeres 

“PROPOSTA PARA HASTA PÚBLICA DE EMBARCAÇÃO DE 

RECREIO” com a assinatura e identificação do proponente. 

 12.2 – O invólucro referido no ponto anterior será remetido sob registo e 

com aviso de recepção, ou entregue contra recibo, na Frente MarFunchal Gestão 

e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do 

Funchal, E.M.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

PRAZO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

 

 13.1 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 

acto de abertura das propostas, cessa, para os concorrentes que não hajam 
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recebido comunicação de lhes ter sido adjudicada a concessão, a obrigação de 

manter as respectivas propostas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

ESCLARECIMENTOS A PRESTAR PELOS CONCORRENTES 

 

 14.1 – Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente à 

documentação que instrua as suas propostas, os esclarecimentos que a Frente 

MarFunchal Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos 

Públicos Urbanos do Funchal, E.M. considere necessários, podendo exigir deles, 

e solicitar de outras entidades, antes de proceder à adjudicação, todos os 

documentos e elementos de informação indispensáveis para o esclarecimento 

dessas dúvidas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

EXCLUSÃO DE PROPOSTAS 

 

 As propostas que não forem acompanhadas do documento exigido, serão 

consideradas nulas e de nenhum efeito, ficando, todavia, juntas ao respectivo 

processo, até ao prazo de validade do procedimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO OU APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 16.1 – O critério de adjudicação será unicamente o da proposta de 

valor mais elevado a ser pago na sua totalidade com IVA já incluído até o 

prazo de dez dias após a notificação da adjudicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

NÃO ADJUDICAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO SEM EFEITO 

 

 17.1 – A Frente MarFunchal Gestão e Exploração de Espaços Públicos e 

de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M. reserva-se o direito de 

não adjudicar. 

 17.2 – Se o concorrente, após a notificação da adjudicação, não apresentar 

no prazo de dez dias úteis após essa notificação, documento comprovativo da 

isenção de dívidas à segurança social e às finanças.  

   

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

NOTIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

 

 18.1 – A intenção da Frente MarFunchal Gestão e Exploração de Espaços 

Públicos e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., de adjudicar, 
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será notificada a todos os concorrentes para sobre ela se pronunciarem no prazo 

de cinco dias úteis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

OUTROS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES 

 

 São encargos dos concorrentes as despesas inerentes à elaboração da 

proposta. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO  

 

 As cópias das peças patentes o concurso poderão ser obtidas no serviço 

referido no ponto 1.1 no Cadernos de Encargos. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

 PAGAMENTO 

 

23.1 - O adjudicatário pagará no prazo de dez dias após a notificação da 

adjudicação à Frente MarFunchal Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de 

Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., o montante correspondente 

ao valor por si proposto, com IVA já incluído, conforme proposta adjudicada.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 

OBRIGAÇÕES DA FRENTE MARFUNCHAL GESTÃO E 

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DE ESTACIONAMENTOS 

PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M. 

 

 

Exclusivamente a entrega da embarcação de recreio após a entrega dos 

documentos de habilitação e respetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 

TRANSMISSÃO DO DIREITO  

 

28.1 - Não é permitida alienação nem transmissão sob qualquer forma, dos bens e 

direitos afectos directamente ao presente procedimento, por qualquer título ou 

prazo no todo ou em parte sem autorização expressa da Frente MarFunchal 

Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos 

Urbanos do Funchal, E.M., sendo nulos e de nenhum efeito e por isso não 

oponíveis à Frente MarFunchal Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de 

Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., os actos e contratos 

celebrados pelo adjudicatário que disponham o contrário. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 

INTERPRETAÇÃO 

 

Os litígios emergentes da atribuição do direito de ocupação, quando não 

dirimidos pelos meios graciosos, serão regulados pela legislação Portuguesa e 

submetidos ao foro da Comarca da Madeira, com renúncia a qualquer outro. 
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ANEXO I  

 

PROPOSTA 

 

………. (indicar nome, estado, profissão e morada ou denominação social e 

sede) depois de ter tomado conhecimento do procedimento por Hasta Pública, 

para alienação de uma embarcação de recreio, propõem-se a pagar a quantia de € 

................ (por extenso) com IVA já incluído. 

 Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que 

respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação 

Portuguesa em vigor. 

 NOTA: Adaptar conforme se trate de pessoa coletiva ou singular. 

 

Data   ........ /........ /........ 

 

Assinatura do concorrente 
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