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EDITAL 

HASTA PÚBLICA 

DIA 12 DE MAIO DE 2021 – 10.00 HORAS 

ALIENAÇÃO DE SUCATA DIVERSA 

 

Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, torna público, para 

efeitos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, 

nos termos da deliberação n.º 86, tomada na reunião ordinária e pública da Câmara Municipal do Crato de 

7 de abril de 2021, se vai proceder à Hasta Pública para Alienação de Sucata Diversa, a ter lugar no Salão 

Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, no dia 12 de maio de 2021, pelas 10.00 horas. 

 

1. A entidade adjudicante é o Município do Crato, com NIPC 506659968, com sede na Praça do Município, 

7430-999 Crato. Contacto telefónico: 245990110. Endereço de email: concursos@cm-crato.pt 

2. A hasta pública tem como objeto a alienação e envio a destino final adequado de sucata diversa, 

designadamente, resíduos de metais ferrosos ou não (mistura de metais) e resíduos de pequena 

maquinaria fora de uso, nos termos definidos no caderno de encargos e no programa da hasta pública. 

3. O preço base é definido em € 0,10 /Kg. 

4. O critério de adjudicação da totalidade do material presente à hasta pública é o preço mais alto proposto 

por Kg de sucata, que, após o conhecimento do valor total pesado, se aplicará a seguinte fórmula: Preço/kg 

[€] x Peso real de resíduos [kg] = Preço de Venda 

5. Apenas se podem habilitar à sessão de hasta pública, na qualidade de proponente licitador, empresas 

em nome individual ou pessoas coletivas, legalmente constituídas e habilitadas, nos mesmos termos, para 

o exercício da atividade relacionada com o objeto do presente procedimento. 

6. A sessão de hasta pública tem lugar no dia e hora referidos supra, sendo que as propostas são 

apresentadas na própria sessão de hasta pública, em licitação direta, por via de lanços efetuados de braço 

no ar, terminando quando o presidente da comissão que dirige a sessão anunciar por três o lanço mais 

elevado e este não for coberto, ficando provisoriamente adjudicado o procedimento. 

7. A sessão de hasta pública é dirigida por uma comissão designada para o efeito. 

8. Até ao dia anterior ao da realização da sessão de hasta pública, os interessados podem requerer uma 

visita aos locais onde se encontram depositados os materiais, para efeitos de verificação dos mesmos, por 

via de contacto com o Eng. Pedro Charneco, Técnico Superior do Município do Crato, mediante marcação 

prévia através por telefone 245990110 (Divisão de Serviços Técnicos) ou email (concursos@cm-crato.pt), 

sujeita à disponibilidade do serviços e durante o seu horário de expediente. 
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O presente Edital não dispensa, em caso algum, a consulta do Caderno de Encargos e do Programa da Hasta 

Pública, que podem ser consultados nos serviços da Câmara Municipal do Crato e na página da internet do 

Município do Crato em www.cm-crato.pt 

 

Crato, 20 de abril de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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