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HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA E DE 


SUCATA DIVERSA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 


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

Monsaraz, torna público que, por seu Despacho n.º 03/GVP/JUA/2021, de 15 de setembro de 

2021, foi aprovada a retificação das peças do procedimento para alienação de veículos em fim 

de vida e sucata diversa hasta pública, aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária 

realizada em 25 de agosto de 2021 , mais. concretamente o Anexo 1ao caderno de encargos e, em 

consequência foi determinada a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas 

até às 16h00 do dia 24 de setembro de 2021, decorrendo o ato público de abertura de propostas 

no dia 27 de setembro de 2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito à Praça da Liberd.ade, 

em Reguengos de Monsaraz, pelas 14h30m, sujeitando-se o procedimento às regras inicialmente 

definidas. 

A retificação ao Anexo 1do caderno de encargos, que altera os valores base dos lotes 1 

veiculas em fim de vida e 2 - sucata diversa (material indiferenciado ferroso) será disponibilizado 

na página da internet do Município em www.cm-reguengos-monsaraz.pt . 

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. 

Reguengos de Monsaraz, 15 de setembro de 2021 . 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Élia de Fátima Janes Quintas. 
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