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Carla Alexandra Bagio Penas, Presidente, faz público, que de acordo com a deliberação do Executivo
tomada em reunião ordinária de 16 de outubro de 2021, se aceitam propostas, em carta fechada para
a compra da azeitona das oliveiras propriedade da Junta de Freguesia, de acordo com as seguintes
condições:

a) As propostas devem:

- ser em carta fechada, com indicação do valor global (base de licitação 50€), nome, morada e identificação

fiscal do proponente, redigidas em língua portuguesa e apresentadas em invólucro opaco e fechado com a

identificação do concurso e proponente no seu exterior;

- ser entregues, até às 16h30 do dia 08 de novembro de 2021, na Junta de Freguesia, sita na Rua Dr. Carlos

César Sotto-Mayor Figueira, 32/34  7960-276 Vidigueira ou enviadas para esta morada por correio

registado, devendo a receção ocorrer dentro do prazo estipulado;

b) A azeitona encontra-se nos seguintes locais
- Nome e localização / Artigo e secção / Área total (ha) - S. Pedro / 703 D / 0,750000
- Nome e localização / Artigo e secção / Área total (ha) - S. Pedro / 704 D / 0,325000    
- Nome e localização / Artigo e secção / Área total (ha) - Cabeças / 693 D / 1,600000

c) A abertura das propostas é pública, no Salão Nobre da Junta de Freguesia e presidida pelo Executivo,
pelas 15h30 do dia 09 de novembro de 2021;

d) A adjudicação será feita ao proponente que apresentar a proposta com valor mais elevado. Em caso de
igualdade de valor a adjudicação será feita por sorteio;

e) O adjudicatário terá até 10 dias, após receção de comunicação por ofício, para efetuar o pagamento do
valor total.

Vidigueira, 25 de outubro de 2021
A Presidente

_____________________________________________
(Carla Alexandra Bagio Penas)
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