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EDITAL 

 

 

 

 

 

Luís António Sobreira Abelho Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Marvão torna 

público que, em virtude da 35ª edição da Feira da Castanha de Marvão, em que a agricultura e os 

produtos da nossa terra têm um papel de destaque, vimos solicitar aos interessados que nos enviem a sua 

melhor proposta para fornecimento de 1500 litros de vinho tinto para a Feira da Castanha, sendo condição 

o seu fornecimento em boxes de 10 e 20 litros. 

Das propostas devem constar os seguintes elementos: 

• Identificação (nome, morada, n.º de contribuinte); 

• Quantidade de vinho; 

• Preço por litro e a sujeição ao IVA, se for caso disso; 

 Comprovativo de legalização da atividade (se for o caso). 

 

Os critérios em que se baseia a adjudicação são os seguintes: 

• Preço proposto - a proposta com o preço mais baixo, 40 pontos; restantes propostas pontuadas por 

proporção inversa; 

• Quantidade de vinho - maior quantidade de vinho fornecida, 30 pontos; restantes propostas 

pontuadas por proporção inversa; 

• Qualidade do vinho - o vinho de melhor qualidade, 20 pontos; restantes propostas pontuadas por 

proporção inversa;  

• Atividade devidamente legalizada (Ex: registo no REAI – Atividade Produtiva Local) – produtores 

com atividade legalizada, 10 pontos; com processo de legalização em curso, 5 pontos; produtores 

sem atividade legalizada, 0 pontos. 

 

Cada produtor/ empresa só poderá entregar uma candidatura, a qual deve ser entregue em envelope 

fechado dirigido à Comissão de análise no serviço de expediente geral do Município até às 15h do dia 22 de 

outubro de 2018. 

Nota: Caso não tenha a sua atividade devidamente legalizada e esteja interessado em fazer a sua proposta, 

poderá fazer o seu registo no REAI como Atividade Produtiva Local com a maior brevidade possível junto 

dos serviços do Município de Marvão. 

O Presidente da Câmara 

 

 

Eng. Luís António Abelho Sobreira Vitorino 
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Assunto: Aquisição de vinho tinto - 35ª Edição da Feira da Castanha  
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