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HASTA PÚBLICA – VENDA DE CORTIÇA 
 

 
 

 
 
 

CONDIÇÕES  
 
 
 

As presentes Condições aplicam-se à Hasta Pública para a venda de cortiça da 

campanha de 2021, extraída de propriedades do Município de Santiago do Cacém. 

 

1 –  TIPO DE CORTIÇA E QUANTIDADES ESTIMADAS  

As quantidades estimadas de cortiça a alienar são as seguintes (em arrobas):  

 - Cortiça amadia     – 700 @; 

 - Cortiça virgem    – 200 @; 

 - Cortiça refugo     – 150 @. 
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2 –  LOCAL DE DEPÓSITO 

A cortiça encontra-se depositada e empilhada nas instalações municipais, sitas no 

Pinhal do Concelho, junto ao Canil Municipal. 

 

3 –  CONDIÇÕES DE VENDA  

a) A alienação da cortiça é efetuada por lote único. 

b) O valor do lote será determinado pelo valor resultante da licitação para a 

cortiça amadia, a que acrescerá o valor da cortiça virgem e da cortiça de refugo 

valorizadas ao preço de 8,00€ e 5,00€, por arroba, respetivamente. 

c) Após a adjudicação, quaisquer prejuízos resultantes de furto, deterioração ou 

sinistro que possam ocorrer relativamente às cortiças compradas correm por 

conta do adjudicatário. 

 

4 - BASE DE LICITAÇÃO 

a) O valor base de licitação para a cortiça amadia, será de 35,00€, por arroba (IVA 

- Autoliquidação); 

 

5 - LICITAÇÃO VERBAL 

a) A licitação verbal decorrerá na reunião ordinária da Câmara Municipal, que terá 

lugar em 9 de setembro do corrente ano, pelas 10:00 horas, na Sala de Sessões 

do Município. 

b) Os lanços mínimos serão de € 1 (um euro) sobre a base de licitação ou lanço 

anterior. 

c) A licitação termina quando tiver sido anunciado por três vezes o lanço mais 

elevado e este não for coberto. 

d) Terminada a licitação nos termos dos números anteriores, a Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém adjudicará os bens a quem tenha oferecido o preço mais 

elevado. 

 

6 - PAGAMENTOS   

a) A primeira prestação, a título de sinal e início de pagamento, no valor 

correspondente a 50% do montante global estimado, será paga na Tesouraria 

do Município, até ao dia seguinte ao da hasta pública, sob pena de ineficácia da 

adjudicação, se o mesmo não for efectuado.   

b) O pagamento da parte restante do valor da venda, será efetuado até ao dia útil 

seguinte, após as pesagens dos diferentes tipos de cortiça, e o efetivo 

apuramento do valor final do lote.   
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7 - ESCLARECIMENTOS 

Os esclarecimentos considerados necessários à boa interpretação das condições da 

hasta pública, serão prestados até ao dia anterior ao da sua realização. 

 

8 – VERIFICAÇÃO NO LOCAL 

a) Os interessados poderão verificar a cortiça no local, devendo efectuar 

marcação prévia da visita, a realizar até ao dia anterior ao da realização da 

hasta pública. 

b) O contacto deverá ser efectuado através do email: ddet@cm-santiagocacem.pt, 

ou do telefone nº 269829419. 

 

9 – CARREGAMENTO E PESAGEM DA CORTIÇA 

a) O carregamento da cortiça do local de depósito, deverá ser efectuado pelo 

adjudicatário no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a data da hasta 

pública. 

b) As pesagens da cortiça serão efetuadas em balança que esteja aferida e que se 

situe o mais próximo possível do local de carga. 

c) As taras e as pesagens serão sempre feitas na presença de pessoa indicada pela 

entidade adjudicante, com a assistência do adjudicatário, ou seu 

representante, devendo para o efeito, haver combinação prévia do dia e hora 

das mesmas. 

  

 

 

Santiago do Cacém, 19 de agosto de 2021. 
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