REGUENG@S
DE MONSARAZ

EDITAL N. º 6/TLS/2018
VENDA DE SUCATA

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, faz
saber que, de harmonia com a deliberação tomada na reunião ordinária do órgão executivo de
24 de maio de 2018, se aceitam propostas para a compra de diverso material em estado de
sucata, nomeadamente:
•

Uma caldeira de alcatrão sem chassis;

•

Duas cisternas;

•

Duas balizas;

•

Material ferroso diverso (portões, sinais de trânsito, contentores metálicos de residuos
de 800 litros, etc.)

As propostas deverão ter em consideração as seguintes condições:
Primeira - As propostas serão apresentadas pelos concorrentes ou seus representantes legais até
às 16 horas do dia 11 de junho de 2018, junto da Subunidade Orgânica de Taxas e Licenças, na
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, sita na Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201 - 970
Reguengos de Monsaraz, ou remetidas pelo correio, com aviso de receção, de modo a darem
entrada na Câmara até à mesma data.
Segunda - As propostas deverão ser entregues em envelope fechado, contendo no rosto a
indicação do nome ou denominação social do concorrente e o endereço da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz e ainda a designação "Proposta para compra de sucata".
Terceira - As propostas deverão fazer referência à aceitação expressa das condições do presente
Edital, com a indicação do preço por quilo de sucata por que se propõe adquirir.
Quarta - As propostas deverão, ainda, conter a indicação do nome, morada e número de
identificação fiscal do proponente.
Quinta - Só serão aceites propostas apresentadas por proponentes devidamente licenciados e
autorizados no âmbito do exercicio da atividade, devendo o comprovat~iv~o~d~~.........,.........L....Uc..!....
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a proposta.
Sexta - Só serão aceites propostas para aquisicão da totalidade da sucata alienar, sendo excluidas
as propostas parciais ou por lotes.
Sétima - O pagamento será efetuado da seguinte forma:
1 - 100 9~ <cem pnr rpntn) cin valnr no
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2 - A falta do pagamento indicado no ponto 1, no prazo previsto, sem justificação aceite por
esta Câmara, implica a imediata anulação da adjudicação efetuada;
3 - No caso previsto no número anterior poderá a Câmara Municipal, caso assim o entenda,
proceder à adjudicação à proposta classificada em segundo lugar.
Oitava - A abertura das propostas será efetuada em Ato Público a realizar no dia 12 de junho
de 2018, com inicio pelas 11 :00 horas, no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Concelho,
perante o júri do procedimento.
Nona - A sucata terá de ser recolhida até 30 dias após a comunicação da adjudicação.
Décima - A sucata será vendida no estado em que se encontra, sendo da responsabilidade do
adquirente todos os custos inerentes à sua remoção e transporte.
Décima Primeira - A adjudicação efetuar-se-á à proposta que apresentar o preço mais elevado
por quilo de sucata.
Décima Segunda - Da intenção de adjudicação será feita audiência prévia aos interessados, nos
termos do Código do Procedimento Administrativo.
Décima Terceira - Verificando-se uma igualdade, a adjudicação efetuar-se-á mediante o sistema
de hasta pública, em momento imediato ao Ato Público e na mesma data, entre os proponentes
que se encontrem presentes. A adjudicação será feita ao licitante que fizer o lance mais elevado,
sendo os lances no valor minimo de 0,01 €/Kg.
Décima Quarta - A Câmara, reserva o direito de não proceder à adjudicação, se as propostas
não estiverem de acordo com o presente Edital, ou caso os valores apresentados não
correspondam aos interesses da Autarquia.
Décima Quinta - Após a adjudicação, será efetuada a pesagem da sucata em data, horário e
local a comunicar pelo Munidpio ao adquirente.
Décima Sexta - Os interessados poderão verificar a sucata, mediante agendamento prévio de
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visita junto da Subunidade Orgânica Taxas e Licenças do Município de Reguengos de Monsaraz.

Reguengos de Monsaraz, 24 de maio de 2018
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Presidente da Câmara Municipal
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