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MUNICIPIO 

CASTRO 
VERDE 

Edital n212/2023 

HASTA PÚBLICA N°112023 - "ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS NA VIA PÚBLICA, VIATURAS 

E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS". 

1 - Entidade pública alienante: Município de Castro Verde, Contribuinte Fiscal n.° 501135960, com 

sede na Praça do Município, 7780 - 217 Castro Verde, com o telefone n.° 286320700 e 

endereço eletrónico, cera @cm-castrove de.pt. 

2 - Objeto da Hasta Pública: Lote 1 - 10 (dez) veículos abandonados na via pública, 

destinados a destruição e desmantelamento qualificado; Lote 2 - 9 (nove) viaturas e máquinas do 

Município para destruição e desmantelamento qualificado, Lote 3 - 3 (três) viaturas e máquinas do 

Município para transferência de proprietário e Lote 4 - metais ferrosos e não ferrosos. 

3 - Destinatários: Podem apresentar propostas os operadores licenciados para o exercício de 

gestão de resíduos, nomeadamente para as atividades de recolha, transporte, valorização e 

descontaminação dos materiais que constituem os bens a alienar (lotes 1,2 e 4). Para o lote 3 

qualquer cidadão ou empresa. 

4- Consultado Programa de Procedimentos da Hasta Pública: as peças do procedimento 

da presente Hasta Pública encontram-se à disposição para consulta no endereço eletrônico 

www.cm-castroverde. t - Município - Editais; a consulta, bem como o download dos 

documentos, poderão ser efetuados desde a data da publicação do anúncio nos meios de 

comunicação social, até ao terceiro dia útil anterior ao Ato Público. 

5 - Local e Horário de exposição dos bens objeto de alienação: Os bens podem ser 

examinados pelos interessados nos dias úteis compreendidos no período de 3de Abril a 14 de Ablde 

2023 entre as 09H00 e as 12H00 e as 13H00 e as 16H00, no Estaleiro da Autarquia, localizadas na rua 

de Almodôvar, em Castro Verde. A visita às instalações deve ser previamente agendada junto desta 

autarquia através do telefone 286320700. 

No caso das viaturas abandonadas na via pública, será fomecida a localização. 

6 - Apresentação das propostas à Hasta Pública: as propostas deverão ser 

apresentadas pessoalmente até às 17H30 horas do dia 14 de Abtil de 2023, na Divisão de 

Património Municipal nas horas normais de expediente (segunda a sexta-feira das 9H00 às 17H30), 

contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo, para o Município de Castro Verde, na 
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Secção Financeira da Câmara Municipal, Praça do Município, 7780-217 Castro Verde. 

7 - Data, hora e local do Ato Público: o Ato Público terá lugar no dia lide ftbl, às 10:30 

Horas, no Salão do edifício Paços do Concelho, sita na Praça do Município, em Castro Verde. 

8 - Condições de pagamento: o pagamento deverá ser efetuado no dia do ato público, ou 

nos dois dias subsequentes. 

9 - Impostos devidos: o adjudicatário fica obrigado ao cumprimento dos impostos devidos, 

nos termos da legislação em vigor. 

10- Critérios de adjudicação: a adjudicação é realizada a quem apresentar, por cada lote o 

valor de licitação mais elevado. 

11 - Bases de licitação: Lote 1 -200,00¬ (duzentos euros); Lote 2 250,00¬ (duzentos e 

cinquenta euros); Lote 3- veículos 1 e 2 - 4000,00¬ cada e veículo 3 - 8000,00¬ e Lote 4-

0,15 ¬/Kg 

12 - Publicitação: a publicitação da Hasta Pública será efetuada através do portal do 

Município de Castro Verde, com o seguinte endereço: www cm-castroverde. t, em 1 (um) 

jornal regional. 

Castro Verde, 22 de Março de 2023. 

O Presidente, 

/António José de Brito/ 


