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1 – Identificação e contatos da entidade adjudicante 

Instituto Politécnico de Portalegre, com sede na Praça Município, nº 11 – 7300-110 Portalegre, 

telefone 245 301500, fax nº 245 330353, email: geral@ipportalegre.pt 

 

2 – Objeto do procedimento 

O objeto do contrato a celebrar consiste na alienação, mediante procedimento por negociação, com 

publicação prévia de anúncio, do prédio urbano sito na Avenida de Santo António, n.º 23, 

correspondente às instalações da antiga Escola de Enfermagem de Portalegre, atual Escola Superior 

de Saúde de Portalegre, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias da Sé e São 

Lourenço, Concelho e Distrito de Portalegre, sob o artigo 4836 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Portalegre, sob o n.º 2010, da freguesia de São Lourenço. 

 

3 – Indicações Adicionais  

Não é utilizada plataforma eletrónica 

 

4 – Consulta das peças do procedimento 

O programa de concurso e o caderno de encargos, podem ser consultados no Sítio de internet 

www.ipportalegre.pt ou solicitados no local indicado no ponto 1, nos dias úteis das 9H00 às 12H30 e 

das 14H30 às 17H30. 

 

5 – Critério de seleção das candidaturas  

São selecionados os candidatos que declarem ser sua intenção adquirir o imóvel em venda e que 

cumpram os requisitos formais de candidatura. 

 

6 – Requisitos Formais de Candidatura/Documentos que acompanham a candidatura  

A candidatura deve ser efetuada de acordo com o modelo anexo ao programa de concurso do 

procedimento (declaração). A referida declaração deve ser assinada pelo candidato ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar, devendo ser acompanhada de: 

 - Declaração sob compromisso de honra de que não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -  Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na redação que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. 

 

7 – Designação e endereço da entidade a quem devem ser entregues as candidaturas – Instituto 

Politécnico de Portalegre. 

Instituto Politécnico de Portalegre, com sede na Praça Município, nº 11 – 7300-110 Portalegre, 

telefone 245 301500, fax nº 245 330353, email: geral@ipportalegre.pt 
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8 – Local, data e hora limite para entregue das candidaturas 

1- As candidaturas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados no prazo de 10 

(dez) dias, contados a partir da data da publicação do anúncio, relativo ao presente procedimento, no 

sítio de internet www.ipportalegre.pt, até ás 17h30m desse dia 

2- As candidaturas e os documentos que as acompanham podem ser enviadas por correio registado 

com aviso de receção, ou entregues em mão, no endereço previsto no n.º 2 da cláusula 2.ª do 

Programa de Concurso, desde que sejam rececionadas dentro do prazo e horário fixados no número 

anterior. 

 

9 – Visita ao local 

1- Até ao dia anterior à data limite de apresentação de propostas os interessados poderão visitar o 

local objeto do contrato a celebrar, e nele efetuar todos os reconhecimentos que entendam 

necessários à elaboração da sua proposta, tendo em consideração que o concorrente não poderá 

invocar o desconhecimento das condições do local para se exonerar das suas responsabilidades. 

2- Para o efeito previsto no número anterior, os interessados deverão solicitar por escrito as visitas 

para os endereços indicados no n.º 2 da cláusula 2.ª do Programa de Concurso, com a antecedência 

mínima de dois dias úteis, sobre a sua realização. 

 

10 – Critério de adjudicação das propostas 

A adjudicação será efetuada segundo o critério do valor mais elevado 

 

11 – Elementos que constam obrigatoriamente da proposta  

As propostas terão que: 

a) Indicar o valor da proposta, tendo por referência o montante que foi homologado nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 108.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto: 766.500,00€ 

(setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos euros) – Despacho nº 9529/2019, de 3 de 

outubro, publicado no DR, nº 203, 2ª série, C – de 22.10.2019. 

b) Ser redigidas em língua portuguesa e assinadas pelos concorrentes, ou seus representantes 

legais. 

 

12 – Modo de apresentação das propostas  

1- As propostas são apresentadas num invólucro opaco e fechado, em cujo rosto deverá: 

a) identificar o procedimento; 

b) ser colocada a expressão “PROPOSTA”; 

c) constar o nome ou denominação social do concorrente  

 

13 – Local, data e hora limite para entrega de propostas  

A apresentação das propostas terá obrigatoriamente de ser efetuada até às 17.30h do 20º (vigésimo) 

dia a contar da data do envio do convite, no local indicado no n.º 2 da cláusula 2.ª do Programa de 

Concurso 

http://www.ipportalegre.pt/
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14 – Local, data e hora do ato público para abertura das propostas 

As propostas são abertas pela Comissão, em sessão pública, às 10H00 do dia útil imediato ao da data 

limite para a respetiva apresentação, no local indicado no n.º 2 da cláusula 2.ª do Programa de 

Concurso 

 

15 – Prazo durante o qual os concorrentes ficam vinculados a manter as suas propostas 

Os concorrentes ficam obrigados a manter a sua proposta durante o período de 90 dias, contado da 

data limite para a sua entrega. 

 

 

 

Portalegre em 20, de novembro de 2019 

 

O Presidente do IPP 
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