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EDITAL 
 

N.º de Registo 9150 Data 03/05/2021 Processo 2021/300.10.005/23 

      

MARIA ESTER LOBATO DE FARIA DE MATOS SEQUEIRA, CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE.------------------------------------------------------------ 

Faz saber que, de harmonia com a deliberação tomada pela Câmara Municipal de Portalegre, na sua reunião ordinária 

realizada em 28 de abril de 2021, ficam convidados todos os interessados a apresentarem propostas em carta fechada, 

para compra de cortiça na árvore, existente no prédio denominado Tapada dos Carreteiros e Rua Feliciano Falcão 

(Traseiras do Nerpor) em Portalegre, em Portalegre. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

As propostas deverão ser entregues em subscrito opaco e fechad Proposta para compra de 

, indicando igualmente a denominação do interessado e número de contribuinte; ------------------------------------------------- 

As propostas deverão ser enviadas até ao dia 21 de maio de 2021, para Câmara Municipal de Portalegre, sita na Rua 

Guilherme Gomes Fernandes, nº 28, 7300  186 Portalegre, ou entregue na referida morada, nos dias úteis, das 8:30 às 

15:00 horas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Programa de Concurso que faz parte do procedimento poderá ser consultado na Divisão de Administração Geral e 

Finanças/Serviço de Património da Câmara Municipal (Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28, em Portalegre); ou no portal 

do Município, em www-cm-portalegre.pt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A abertura pública das propostas realizar-se-á no dia 24 de maio de 2021, pelas 10 horas, no Edifício da Câmara Municipal 

Portalegre  sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O critério de adjudicação será o da proposta de mais alto preço; -------------------------------------------------------------------------------- 

A tiragem da cortiça é da responsabilidade do comprador. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A marcação dos sobreiros, após a tiragem para identificação do ano, é da responsabilidade do comprador. ----------------------- 

A venda será adjudicada provisoriamente ao concorrente que apresentar proposta com maior valor. ------------------------------- 

A adjudicação só se torna definitiva com a confirmação por despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de deixar de fazer a adjudicação, se entender que nenhuma das 

propostas apresentadas satisfaz os seus interesses, não resultando daí para a Câmara Municipal qualquer responsabilidade 

ou deveres de indemnizar os proponentes seja a que título for. ---------------------------------------------------------------------------------- 

* Para identificação do local e acompanhamento do processo de tiragem da cortiça, deve contactar o Gabinete Técnico 

Florestal deste Município (Eng.º Pedro Sotero), sito nas Oficinas Municipais  Zona Industrial, no horário normal de 

expediente, ou pelo telefone 245307439.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Chefe do Serviço de Finanças 

 

 

 

 

Maria Ester de Matos Sequeira* 
(* No uso da competência delegada) 


