
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direc;ao Municipal de Higiene Urbana 

ANUNCIO n.0 2/2022 

Processo n.0 02/HP/DMHU/2022 

Alienagao dos equipamentos de recolha de residues urbanos inoperacionais, constitu idos por material de polietileno 
de alta densidade (PEAD) e polipropileno (PP), existente nas instalagoes do Municipio de Lisboa, ate ao montante 
de € 200.000,00 (duzentos mil euros). 

- Contentores (diversas medidas); 

- Ecopontos diversos; 

- Papeleiras (diversos tamanhos). 

Para os devidos efeitos torna-se publico que no dia 26 de outubro de 2022, as 10,00 horas, tera Iugar na Diregao 
Municipal de Higiene Urbana, sita na Avenida Infante Dom Henrique, Lote 1 - 1800-220 Lisboa, o ato publico da 
Hasta Publica supra identificada, que tern por objeto a alienagao dos equipamentos de recolha de residues urbanos 
inoperacionais, constituidos por material de polietileno de alta densidade (PEAD) e polipropileno (PP), existente nas 
instalagoes do Municipio de Lisboa, ate ao montante de € 200.000,00 (duzentos mil euros). 

As pegas da Hasta Publica: Anuncio, Programa do Concurso e Caderno de Encargos, sao publicitadas no Boletim 
Municipal enos sitios da internet http://www.cm-lisboa.pt; e https://cidadeoportuidades.cm-lisboa.pt/;, sendo que os 
interessados podem descarregar as pegas nos sitios referidos ou consultar o Processo n.0 02/HP/DMHU/2022, todos 
os dias uteis, das 9,00 as 17,00 horas, na Diregao Municipal de Higiene Urbana (DMHU), sita na Avenida Infante 
Dom Henrique, Lote 1 - 1800-220 Lisboa. 

As propostas devem ser remetidas pelo correio em envelope opaco e fechado, sob registo e com aviso de recegao 
ou entregues por mao propria, pelos proponentes ou seus representantes, contra recibo, devendo as mesmas, em 
qualquer dos casos, dar entrada na Diregao Municipal de Higiene Urbana, sita na morada supra identificada, ate as 
17 horas do dia 24 de outubro de 2022. 

Qualquer interessado pode solicitar por escrito os esclarecimentos que entender por necessaries, ate as 17,00 
horas, do dia 7 de outubro de 2022, a Comissao da Hasta Publica, atraves da Diregao Municipal de Hig iene Urbana 
(DMHU), sita no na Avenida Infante Dom Henrique, Lote 1 - 1800-220 Lisboa ou para o correio eletr6nico: 
dmhu.procedimentos@cm-lisboa.pt; dentro do primeiro tergo (1/3) do prazo fixado para entrega das propostas. 

Publique-se no Diario da Republica, Boletim Municipal e em do is jornais de circulagao nacional. 

Lisboa, em 2022/09/21 

0 Diretor Municipal, 

(a) Fernando Pedro Moutinho 


