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EDITAL Nº 8667 / 2020  

NUNO MIGUEL FERNANDES MOCINHA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE 

ELVAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FAZ SABER de acordo com o seu despacho de 24 de abril de 2020, que o Município de Elvas vai 

realizar, no dia 18 de maio de 2020, pelas 11:00 horas, no Edifício dos Paços do Concelho, perante 

uma Comissão designada para o efeito, o ato público de alienação de material em estado de sucata. 

A sucata tem várias componentes desde contentores de RSU (a maioria num total aproximado de 

30), chapas e estruturas de ferro, prumos metálicos, grupos de bombagem obsoletos, entre outros 

(num total aproximado de 60 m3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As propostas serão apresentadas à carta fechada e deverão ser apresentadas em subscrito opaco e 

fechado, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Edifício dos Paços do Concelho de 

Elvas (sede do Município), sito na Rua Isabel Maria Picão, apartado 70, 7350-901 Elvas, identificando-

se no exterior do mesmo o proponente e a hasta pública a que respeita “Hasta pública para venda de 

sucata diversa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A base de licitação é de €1.000,00 (mil euros).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modalidade de pagamento: O adjudicatário deverá efetuar o pagamento no dia do ato público e da 

arrematação provisória, no Balcão Único Municipal, ou por transferência bancária. Caso o 

pagamento seja feito por transferência bancária deverá apresentar o comprovativo do mesmo.-------- 

Condições gerais de venda: Ao procedimentos de venda em hasta pública do material em estado de 

sucata aplicam-se as disposições constantes das condições de venda aprovadas por despacho do Sr. 

Presidente de 24 de abril de 2020 e demais disposições legais aplicáveis.------------------------------------------------ 

As Condições de venda encontram-se patentes no Departamento Financeiro e Desenvolvimento da 

Câmara Municipal de Elvas, ou em www.cm-elvas.pt.--------------------------------------------------------------------------------- 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS 

LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal de Elvas, 

 

 

 
 

Nuno Miguel Fernandes Mocinha 
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