
 
 

EDITAL 
(N.º 38/DOM/2016) 

OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE SUCATA 

 

Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira, 

TORNA PÚBLICO que esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária realizada no dia 

2 de maio de 2016, deliberou, por maioria, aceitar propostas para a Oferta Pública de Venda de 

Sucata propriedade do Município de Paços de Ferreira. 

A sucata é constituída por: 

– Renault Express OI-23-67, 1 un; 

– Mitsubishi Canter 64-21-JA, 1 un; 

– Renault 4L 27-50-AB, 1 un; 

– Volvo N720 NP-56-18, 1 un; 

– Mitsubishi Canter 01-40-FT, 1 un; 

– Sucata diversa, 1 vg; 

– Postes de iluminação, 1vg; 

– Sucata depositada no tanque das antigas piscinas, nas antigas instalações da ex 

Esquadra 12, 1vg; 

As propostas terão que ser entregues em sobrescrito devidamente fechado para que seja 

garantida a inviolabilidade das mesmas e que contenha no exterior a identificação do concorrente 

e a seguinte indicação: “PROPOSTA PARA A COMPRA DE SUCATA, PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA- 2016”. 

As propostas poderão ser entregues em mão, na Secção de Expediente Geral, ou enviadas 

para: Município de Paços de Ferreira, Praça da República, 4590-527 Paços de Ferreira. 

Independentemente da forma como forem entregues, só serão aceites as propostas que dêem 

entrada nos Serviços do Município de Paços de Ferreira até às 17:00 horas, do décimo dia útil 

contado a partir da data da publicação em jornal Regional e Nacional, do presente Edital. 

A sucata encontra-se depositada em diferentes instalações municipais, podendo ser 

verificada, de segunda a sexta-feira, nas horas normais de funcionamento das mesmas (das 08:00 

às 17:00 horas), mediante prévio contacto através do telefone 255.860.713. 

As normas onde se encontram expressas as condições gerais a que deverá obedecer o 

concurso e a subsequente adjudicação encontram-se para consulta, no Sector do Património do 

Município de Paços de Ferreira, dentro do horário normal de expediente, podendo ser facultadas 

fotocópias aos interessados, mediante o pagamento de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 



 

 

 

 

 

As propostas serão abertas em acto público, no primeiro dia útil seguinte ao da data limite 

para a sua apresentação, pelas 15 horas. 

 

Se entre as propostas apresentadas houver duas ou mais de igual valor, proceder-se-á, em 

acto contínuo à respectiva abertura, a licitação verbal entre os proponentes ou devidamente 

representados, presumindo-se que desiste o proponente que se recusar a licitar ou que não estiver 

presente ou devidamente representado. 

A venda será adjudicada à melhor proposta, entendendo-se esta como a que apresentar o 

preço mais elevado, reservando-se a Câmara Municipal de Paços de Ferreira, o direito de não 

adjudicar, se nenhuma proposta lhe convier. 

Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que irão ser 

afixados nos locais de estilo. 

 

Paços do Município de Paços de Ferreira, 23 de maio de 2016 

 

O Presidente da Câmara 

 
Humberto Fernando Leão Pacheco Brito 


