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MUNICfPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

EDITAL 

ALIENAÇÃO DE VE(CULOS EM FIM DE VIDA E DE SUCATA DIVERSA 

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

Monsaraz, de harmonia com a deliberação de Câmara Municipal do dia 25 de agosto de 2021 e nos 

termos da alínea cc), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

torna público e a todos faz saber que está a decorrer o procedimento por hasta pública para 

alienação de veículos em fim de vida e de sucata diversa: 

1. Entidade alienante: Município de Reguengos de Monsaraz, Praça da Liberdade, Apartado 6, 

7201 -970 Reguengos de Monsaraz. 

2. Objeto da Hasta Pública: Alienação de um lote de veículos em fim de vida (Lote 1) e de um lote 

de sucata diversa (Lote 2). 

3. Peças do Procedimento: O Programa do Concurso e o Caderno de Encargos serão 

disponibilizados na página oficial do Município, em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 

4. Prazo para entrega das propostas: Até às 16:00 horas, do dia 17 de setembro de 2021 . 

5. Data, hora e local do ato público: O ato público de abertura de propostas terá lugar no dia 22 

de setembro de 2021 , no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito na Praça da Liberdade, em 

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

6. Preço base: 

Lote 1 - Veículos em fim de vida - 6.409,00 € (seis mil, quatrocentos e nove euros) - sendo os 

lances no valor mínimo de 25,00 €(vinte e cinco euros); 

Lote 2 - Sucata diversa (material indiferenciado ferroso) - 6.500,00 t: (seis mil e quinhentos euros) 

sendo os lances no valor mínimo de 25,00 t: (vinte e cinco euros). 

7. Condições de pagamento: As definidas na Cláusula 12.ª, do Programa de Procedimento e na 

Cláusula 5. ª do Caderno de Encargos. 

8. Crédito de adjudicação: A adjudicação será feita a quem ofereéer o preço mais elevado. 
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Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos locais públicos do 

costume, bem como a sua divulgação na página oficial do Município em www.cm-reguengos

monsaraz.pt e no Jornal Diário do Sul. 

Reguengos de Monsaraz, 26 de agosto de 2021. 

A Vice- Presidente da Câmara Municipal, 

Élia de Fátima Janes Quintas. 
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