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EDITAL N. 0 05/TLS/2021 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA E SUCATA DIVERSA -

Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, torna público e a todos faz saber que, por deliberação da Câmara Municipal, 

tomada na sua reunião de 25 de agosto de 2021, foi determinada a abertura do procedimento 

para alineação de um lote de veículos em fim de vida (Lote 1) e de um lote de sucata diversa 

(Lote 2), melhor identificados no Anexo, ao presente Edital e que as propostas a apresentar 

deverão ter em consideração as seguintes condições: 

Primeira: Só serão aceites propostas para aquisição da totalidade do lote dos bens a 

alienar, sendo excluídas as propostas parciais. 

Segunda: As propostas podem ser apresentadas pelos concorrentes ou seus 

representantes legais, até às 16 horas, do dia 17 de setembro de 2021, junto da 

Subunidade Orgânica Taxas e Licenças do Município de Reguengos de Monsaraz, na 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, sita na Praça da Liberdade, Apartado 6, 

7201-970 Reguengos de Monsaraz, ou remetidas por correio, registado com aviso de 

receção, de modo a darem entrada no Município até à mesma data. 

Terceira: As propostas deverão ser entregues em envelope fechado, contendo no rosto 

a indicação do nome ou denominação social do concorrente e o endereço do Município 

de Reguengos de Monsaraz e ainda a designação "Proposta para aquisição de lote de 

veículos em fim de vida e sucata diversa". 

Quarta: As propostas deverão fazer referência à aceitação expressa das condições do 

presente Edital, assim como das peças do procedimento de hasta pública, com 

indicação do preço que se propõe adquirir. 

Quinta: Só serão aceites propostas apresentadas por proponentes que reúnam as 

condições exigíveis para o exercício das atividades de transporte, armazenamento, 

tratamento, desmantelamento, descontaminação e reciclagem de veículos em fim de 

vida e emissão de certificados de destruição, nos termos do Decreto-Lei n. º 19612003, 

de 23 de agosto, na sua redação atual. ('\. 
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vida e emissão de certificados de destruição, nos termos do Decreto-Lei n.º 196/2003, 


de 23 de agosto, na sua redação atual. · 


Com a prOposta deverá ser entregue o comprovativo respetivo, sob pena de exclusão. 


Sexta: Todos os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: 


- Versão impressa da certidão permanente de registo comercial ou indicação do 


respetivo código de acesso, no caso de se tratar de pessoa coletiva sujeita a registo 


comercial; 


- Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira ou cópia autenticada 


comprovativa da situação tributária regularizada perante a Fazenda Pública; 


- Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva regularizada para com a 


Segurança Social; 


- Documentação comprovativa de que, à data de entrega da proposta, o candidato é 


operador, nos termos do disposto na alinea r), do artigo 3. º, do Decreto-Lei n. º 


178/2006, de 5 de setembro, na redação atual e licenciado pela Agência Portuguesa de 


Ambiente, habilitado para o exercício de gestão da tipologia de resíduos a que se 


candidata; 


- Declaração de assunção de compromisso de cancelamento das matriculas dos VFV 


objeto da hasta pública, junto do IMT. 


Sétima: Serão excluídas as propostas de valor inferior ao valor de proposta base. 


Oitava: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 


1 - 100% (cem por cento) do valor no prazo de 8 (oito) dias após comunicação da 

adjudicação; 

2 - A falta de pagamento indicado no ponto 1, no prazo previsto, sem 

justificação aceite por este Município, 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. 

Nona: A abertura das propostas será efetuada em ato público a realizar no dia 22 de 

setembro de 2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, ~ito na Praça da Liberdade, 

em Reguengos de Monsaraz, com inicio 14:30 horas. 

Página 2 de 3 



REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

Décima: Os veículos terão de ser recolhidos até 30 dias após a comunicação da 

adjudicação. 

Décima Primeira: Os veículos serão vendidos no estado em que se encontrem, sendo 

da responsabilidade do adquirente todos os custos inerentes à sua remoção e 

transporte. 

Décima Segunda: A adjudicação efetuar-se-á à proposta que apresentar o preço mais 

elevado. 

Décima Terceira: Da intenção de adjudicação será feita audiência prévia aos 

interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

Décima Quarta: 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 encontram presentes. A adjudicação será feita ao licitante 

que fizer o lance mais elevado, sendo os lances no valor minimo de 25,00 €. 

Décima Quinta: A Câmara Municipal 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 Sexta: Os interessados poderão verificar os veículos, procedendo ao 

agendamento prévio junto da Subunidade Orgânica de Taxas e Licenças do Munidpio de 

Reguengos de Monsaraz. 

Décima Sétima: O adjudicatário deverá remeter ao Município de Reguengos de 

Monsaraz o Certificado de Destruição dos veículos em fim de vida, em conformidade 

com o disposto no artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, na sua 

redação atual, bem como cumprir todas as disposições aplicáveis daquele diploma 

legal. 

Para constar, se mandou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume deste concelho. 

e Monsaraz, 25 de agosto de 2021. 
/.:::.

Élia Janes uintas 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO 1 

Lote 1 - Veículos em fim de vida 

Ano de' . Valorbasede ·. <f>esotota,I 
··matric~la' 

Xl-59-16 Rever 214 (branco) 1991 

71-89-Dl Ford Escort (verde) 1994 

1987 
Fiat Panda (vermelho) 

1999 

OG-00-88 

Seat Inca (branca)44-83-MS 

83-61-EI Opel Astra SW (verde escuro) 1994 

199337-18-CQ Renault 19 (bordeaux) 

Peugeot 306 (branco) 199340-21-CF 

Fiat Punto (branco) 200056-98-PM 

99-01-IA Renault Clio (branco) 1997 

Fiat Punto (cinza) 64-86-DO 1994 

Nl-74-76 Renault 9 (castanho) 1999 

1990QT-33-11 Toyota Hiace 

Bedford Brava 1989RE-84-08 

Camião DAF RSUIR-73-05 1980 

Trator Ford PD-87-93 1988 

Total 

•estimáao {K } · 

840 


850 


650 

880 

820 

920 

900 

860 

850 Estado razoável da carroçaria, com mossas, estado mecânico desconhecido. 

860 Estado razoável da carroçaria, estado mecânico desconhecido. 

820 Estado razoável da carroçaria, estado mecânico desconhecido. 

1500 Avaria no motor, carroçaria em estado razoável. 

1400 Avaria no motor, carroçaria em estado razoável. 

9500 Avaria no motor, carroçaria em estado razoável. 

3000 Avaria no motor, carroçaria em estado razoável. 

24650 

Ardido 


Carroçaria em mau estado, falta de componentes da mesma, estado mecânico 


desconhecido. 


Estado razoável da carroçaria, faltam portas traseiras, estado mecânico desconhecido. 


Estado razoável da carroçaria, estado mecânico desconhecido. 


Estado razoável da carroçaria, com mossas, estado mecânico desconhecido. 


Estado razoável da carroçaria, estado mecânico desconhecido. 


Estado razoável da carroçaria, com mossas, estado· mecânico desconhecido. 



