CADERNO DE ENCARGOS
Consulta ao mercado

Outubro de 2020

Consulta ao mercado
Figueiró dos Vinhos, 29 de outubro de 2020
Assunto: Venda, em pé, de 1 lote de material lenhoso de eucaliptos viminalis e os respetivos cepos, situado
na denominada Unidade de Gestão de Herdade das Lombas, localizada no concelho de Idanha-a-Nova.
Exmos. Senhores,
Vimos convidar V. Exas. a apresentar a vossa melhor proposta de preço para a aquisição do material lenhoso
eucalipto viminalis em pé e incluindo o cepo – a alienação em pé compreende o cepo e todos os resíduos e
sobrantes que resultarem da exploração florestal dos lotes melhor caracterizados no Caderno de Encargos em
anexo (os custos do arranque dos cepos são do proponente).
Os lotes de resinosas, com uma área total de 31,1 hectares, encontram-se na denominada UG de Herdade das
Lombas, que se localiza no concelho e freguesia de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.
Em data prévia à elaboração da proposta deverá o proponente efetuar uma visita aos territórios para a observação
das condições do povoamento, sendo da iniciativa do mesmo o pedido de agendamento, o qual poderá ser
realizado através do telefone 964 178 851 ou através do correio eletrónico para o endereço
consultas@florestgal.pt.
O prazo para a realização das visitas é o dia 13 de novembro de 2020 e a resposta a eventuais pedidos de
esclarecimento é o dia 11 de novembro de 2020.
O Proponente, caso seja do seu interesse, pode apresentar uma proposta, a qual deverá ser remetida, em
envelope fechado, à Florestgal – Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, SA, Av. Comendador Joaquim
Araújo Lacerda, No 16- 18, 3260 – 412 Figueiró dos Vinhos, por correio registado com aviso de receção ou
entregue em mão, com protocolo de entrega, até às 17:00 horas do dia 16 de novembro 2020.
Com os melhores cumprimentos,
Florestgal S.A.
Administração.
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Considerações da venda da madeira
Condições do procedimento de alienação de material lenhoso
A Florestgal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, S.A. pretende proceder à alienação em
pé de 1 lote de material lenhoso de eucaliptos viminalis e respetivos cepos, na UG da Herdade das
Lombas, que se localizam no concelho de Idanha-a-Nova.
A alienação do material lenhoso de eucalipto inclui os cepos e os resíduos/sobrantes provenientes da
exploração florestal quem devem ser retirados da UG na data de fim de exploração. Os custos da
operação de arranque de cepos é exclusivamente do comprador. No fim da exploração do material
lenhoso e do arranque dos cepos o terreno deve ser nivelado. A operação desta alienação rege-se pelas
condições expressas neste caderno de encargos e na minuta do contrato de Compra e Venda de material
lenhoso que se encontra em anexo.
1 – Localização dos Lote:
A localização e os limites do lote estão representados no anexo cartográfico deste documento.
2 - Caracterização do lote:
O lote de eucalipto são da espécie viminalis, encontrando-se a sua caracterização discriminada na
próxima tabela.

Unidade de
gestão

Povoamento

Heradade das Puro de Euc.
Lombas
Viminalis
Misto de Euc.
Viminalis e
Pinheiro manso

Espécie a
Idade
alienar
(anos)
Euc.
viminalis
Euc.
viminalis

Total (ha)

Rotação

Reg.
natural/
17 várias rot.
Reg.
natural/
17 várias rot.

Área
(ha)

Observações

7,80
Não são alienados
os pinheiros
23,30 mansos.
31,1

3 - Visitas e esclarecimentos:
3.1 - A Florestgal S.A. promove visita ao lote e aconselha os potenciais proponentes a fazê-lo antes de
apresentarem proposta por forma a conhecerem e avaliarem as condições da estação ecológica,
características do terreno e as produtividades dos povoamentos de cada lote.
3.2 - As visitas ao lote poderão ser realizadas até ao dia 13 de novembro e poderão ser agendadas
através do telefone 964 178 851 ou através do correio eletrónico consultas@florestgal-sa.pt.
3.3 O prazo para os pedidos de esclarecimentos por escrito é o dia 11 de novembro. A Florestgal S.A.
não tem a obrigação de agendar visitas ou responder a pedidos de esclarecimento quando efetuados
fora do prazo.
Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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3.4 A falta de cumprimento no disposto no n.º 3.1 torna os interessados responsáveis por todas as
consequências da errada interpretação que, porventura, façam.
4 - Apresentação de proposta:
A proposta deve ser constituída pela oferta de preço (sem IVA) que o proponente se propõe pagar pelo
lote.
A proposta deverá ser encerrada num envelope fechado e expedida através de correio registado com
aviso de receção ou com protocolo de entrega, até às 17:00 horas do dia 16 de novembro, na sede
da Florestgal S.A. cuja morada é a seguinte: Av. Comendador Joaquim Araújo Lacerda, No 16- 18,
3260 – 412 Figueiró dos Vinhos.
O envelope fechado referido anteriormente deverá apenas conter no seu rosto:
1. A identificação e endereço do remetente;
2. O endereço da Florestgal S.A.;
3. Os seguintes dizeres: “Proposta de alienação de material lenhoso em pé de Euc. viminalis e
arranque de cepos – Herdade das Lombas - 2020”.
Com a proposta devem apresentar-se os seguintes elementos e documentos:
1. Identificação do proponente (para efeitos relacionados com comunicações: nome, morada,
contactos telefónicos, n.º de fax e ou email);
2. Certidão do registo comercial;
3. Certidão de não dividas ao fisco;
4. Certidão de não dívidas à segurança e social;
5. Documento de registo de operador, no sistema de Registo Inicial de operador (RIO) previsto no
decreto-Lei n.º 76/2013;
6. Certificado de operador económico da Autoridade Fitossanitária Nacional;
7. Proposta de preço por lote (sem IVA).
A Florestgal, S.A. aceita que o proponente apresente uma declaração de compromisso, onde este se
obriga a entregar na data da celebração do contrato todos os elementos e documentação exigidos para
a apresentação da proposta.
5 – Abertura e análise das propostas:
Após o término do prazo da receção das propostas, a abertura das mesmas far-se-á por uma comissão
constituída para tal ato.
O critério de classificação e valorização das propostas, caso estas sejam exequíveis em termos de
análise e de acordo com os procedimentos estabelecidos neste caderno de encargos e anexos, será o
critério de preço mais elevado.
No caso de o valor da proposta apresentada não cumprirem com a expetativa da Florestgal, poderá ser
solicitado aos proponentes a reformulação da proposta.
Florestgal, S.A. Outubro de 2020

4

Caderno de Encargos
Alienação de material lenhoso de Eucalyptus viminalis * Outubro de 2020

6 - Decisão da venda:
A Florestgal, S.A. reserva-se ao direito de não vender ou alienar, se entender que nenhuma das
propostas apresentadas ou reformuladas satisfaz os seus interesses, não resultando daí, para a
Florestgal S.A., quaisquer responsabilidades ou deveres de indemnizar os proponentes seja a que titulo
for.
7 – Pagamento e Contrato de compra e venda:
O pagamento integral (acrescido de IVA) será concretizado no momento da outorga do Contrato de
Compra e Venda de Material Lenhoso e poderá ser efetuado pelas seguintes modalidades:
•
•

Transferência bancaria para a conta da Florestgal no IGCP com o IBAN PT 50 0781 0112 0112
0014301 17.
Cheque à ordem da Florestgal S.A.

Encontra-se anexo a este caderno de encargos uma minuta do Contrato de Compra e Venda de Material
Lenhoso.
8 – Prazo e planeamento da exploração:
A Florestgal fixa como data de início da exploração, a data da boa cobrança do pagamento integral; e a
data de 30 de setembro de 2021 no que ao prazo limite para a conclusão da exploração diz respeito.
Se a exploração não estiver concluída na data limite, o comprador sujeita-se a indemnizar a Florestgal
S.A. de todos os prejuízos, mormente os relacionados pelos atrasos no crescimento do povoamento e
ou de outros prejuízos resultantes do não cumprimento do prazo estabelecido.
Na data limite à conclusão da exploração, só se considera concluída se o comprador tiver retirado toda
a madeira cortada, sobrantes de exploração e deixado os caminhos e aceiros limpos e reparados.
Para além dos prejuízos causados à Florestgal pelo atraso, estipula-se um valor da indeminização – a
pagar por cada dia de calendário para além da data limite – em 0,5% do valor da adjudicação.
9 – Acessos ao local de exploração
Se no decorrer da exploração o comprador considerar que as condições de extração são insuficientes,
deverá requer à Florestgal, S.A., por escrito, autorização para a abertura de caminhos, trilhos e ou linhas
de extração.
Os caminhos, trilhos e linhas de extração caso autorizadas, só poderão ser traçadas com orientação
técnica da Florestgal, S.A.
Todos os encargos de caminhos, trilhos e linhas de extração são da responsabilidade do adquirente.

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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10 - Obrigações Legais:
O proponente compromete-se a respeitar cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor: laboral, fiscal,
de saúde e higiene e segurança no trabalho, ambiental; bem como qualquer outra respeitante à
aquisição e exploração deste material lenhoso, ou outra respeitante à sua atividade.
Todas as máquinas, equipamentos e viaturas utilizadas pelo proponente, em trânsito ou em exploração,
deverão estar legalizadas de acordo com os termos da Lei em vigor.
O proponente assume que será o único e exclusivo responsável por todas as penalizações,
designadamente coimas e multas, que venham a resultar do incumprimento de qualquer obrigação legal,
assim como os seguros, contribuições e impostos que incidam sobre máquinas, equipamentos, viaturas
e recursos humanos utilizados.

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL LENHOSO EM PÉ
Entre:
FLORESTGAL – EMPRESA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, S.A., pessoa
coletiva n.º 504.528.319, com sede social na Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda, 16-18, em
Figueiró dos Vinhos, registada na 2ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o nº 504.528.319, anterior 10.027, com o capital social de vinte e quatro milhões e setecentos
mil euros., neste ato devidamente representada pelos seus Administradores, [(Titulo + nome)],
natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do concelho)], titular do
Cartão de cidadão n.º [] valido até [(data de validade)], emitido pela Republica Portuguesa e
[(Titulo + nome)], natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do
concelho)], titular do Cartão de cidadão n.º [], valido até [(data de validade)], emitido pela
Republica Portuguesa, ambos com domicílio profissional na Rua Comendador Joaquim Araújo
Lacerda, 16-18, adiante designada de PRIMEIRA CONTRATANTE.-------------------------------------

E

[(Titulo + nome)], com sede na [Morada)], matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de [], com numero de matricula e identificação fiscal [(n.º contribuinte/Fiscal)], com
capital social de [], neste ato devidamente representada pelo(s) [(Titulo + nome)], natural da
freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do concelho)], titular do Cartão de
cidadão n.º [] valido até [(data de validade)], emitido pela Republica Portuguesa e [(Titulo
+ nome)], [(estado civil)], natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [
(Nome do concelho)], titular do Cartão de cidadão n.º [], valido até [(data de validade)],
emitido pela Republica Portuguesa, ambos com domicílio profissional na sede da sua
representada, adiante designada de SEGUNDA CONTRATANTE.---------------------------------------

É livre e de boa fé celebrado o presente Contrato de Compra e Venda de material lenhoso em
pé, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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Cláusula 1.ª
(Considerações)
1.

A PRIMEIRA CONTRATANTE é proprietária de povoamentos florestais designado por
lote situados na propriedade denominada de Herdade das Lombas, localizada no
concelho e freguesia de Idanha a Nova, encontrando-se a localização do lote
devidamente identificada na cartografia junta ao presente contrato como Anexo I, dele
fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------

2.

A SEGUNDA CONTRATANTE é uma entidade que se dedica à exploração de produtos
florestais, estando legalmente constituída, e que assegura executar, de acordo, com a
legislação em vigor, de acordo com as boas práticas silvícolas, a correta gestão das
operações de exploração do material lenhoso, até ao seu termo, e respeitando as regras
ambientais e de segurança.--------------------------------------------------------------------------------Cláusula 2.ª
(Objeto)

1.

Pelo

presente

contrato,

a

PRIMEIRA

CONTRATANTE

vende à

SEGUNDA

CONTRATANTE, livre de ónus ou encargos, nas condições previstas no presente
contrato, no caderno de encargos e nas especificações técnicas que constituem o Anexo
II a este documento, a totalidade do material lenhoso de eucaliptos viminalis e dos
respetivos cepos que resultar da exploração do povoamento de eucalipto referido no n.º
1 da cláusula 1.ª (o custo da operação de arranque de cepos é da exclusiva
responsabilidade da SEGUNDA CONTRATANTE).----------------------------------------------------------------------------

2.

Durante o período de vigência do presente contrato, a SEGUNDA CONTRATANTE
procederá a todas as operações de exploração florestal, designada mas não unicamente,
corte, rechega, carga empilhamento e transporte, e bem assim à eliminação de todos os
sobrantes que da mesma provierem.--------------------------------------------------------------------

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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Cláusula 3.ª

(Valor da venda)
1. A SEGUNDA CONTRATANTE paga à PRIMEIRA CONTRATANTE pelo material lenhoso em
pé do lote referido no N.º 1 da cláusula 1.ª, na data de celebração deste contrato, a quantia
de __________________________________________________________ euros acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------2. A quantia a que se refere o ponto 1. da presente cláusula deverá ser paga por transferência
bancária para a conta titulada pela PRIMEIRA CONTRATANTE junto do IGCP com o IBAN
nº PT50 0781 0112 0112 0014301 17, devendo a SEGUNDA CONTRATANTE, neste último
caso, enviar, de imediato, cópia do comprovativo da respetiva transferência à PRIMEIRA
CONTRATANTE, para o correio eletrónico geral@florestgal-sa.pt. -------------------------------------

Cláusula 4.ª

(Vigência do contrato)
1. Este contrato entra em vigor na data da sua celebração e tem por termo o dia __ de ___
de 202_. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 5.ª

(Cobertura e riscos)

1. A SEGUNDA CONTRATANTE procederá às operações de exploração florestal do material
lenhoso em pé do lote referido no n.º 1 da cláusula 1.ª, por sua conta e risco e assume toda
a responsabilidade com os recursos humanos e meios mecânicos e ou outros que utilizar
para o efeito, durante o período de vigência do presente Contrato.----------------------------------2. A responsabilidade por todos os riscos, designadamente, roubo, deterioração, incêndio
relativamente ao material lenhoso do presente contrato, será, a partir da data da sua
celebração, da SEGUNDA CONTRATANTE. ------------------------------------------------------------3. Os eventuais prejuízos decorrentes da ocorrência de fogo florestal, acidente ou qualquer
dano causado na execução das tarefas de exploração ou por qualquer ato negligente, por
parte da SEGUNDA CONTRATANTE ou dos recursos humanos afetos aos trabalhos de
exploração serão inteiramente da responsabilidade da SEGUNDA CONTRATANTE. --------4. Constitui obrigação da SEGUNDA CONTRATANTE a subscrição de seguro de
responsabilidade civil de exploração, que garantirá a cobertura de qualquer sinistro ocorrente,
e de seguro de acidentes de trabalho, seguros estes que permanecerão obrigatoriamente
ativos durante a vigência do presente Contrato.
Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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5. A existência dos seguros mencionados não limita a responsabilidade legalmente exigida à
SEGUNDA CONTRATANTE. ----------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 6.ª
(Inicio e acompanhamento da exploração)

1. A Exploração florestal do povoamento descrito na cláusula 1.ª só poderá iniciar-se após a boa
cobrança do valor global da venda referido na cláusula 3.ª.------------------------------------------------2. Não poderão ser iniciados os trabalhos de exploração sem a prévia comunicação à PRIMEIRA
CONTRATANTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. À PRIMEIRA CONTRATANTE assiste a faculdade de, diretamente ou através de entidade por
si designada, acompanhar, supervisionar e/ou fiscalizar a execução das operações de
exploração.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. A SEGUNDA CONTRATANTE, durante a exploração florestal é obrigada a comunicar
formalmente à PRIMEIRA CONTRATANTE e ao técnico de campo responsável pela supervisão
da propriedade para esclarecimento de qualquer dúvida, detalhe ou participação de qualquer
ocorrência anormal.----------------------------------------------------------------------------------------------------5. O nome e o contacto telefónico do técnico de campo e responsável pela supervisão da
propriedade encontra-se identificado na cartografia junta ao presente contrato como Anexo I,
dele fazendo parte integrante---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 7.ª

(Circulação)
1. A PRIMEIRA CONTRATANTE, autoriza, durante o período de vigência deste contrato a
SEGUNDA CONTRATANTE a utilizar os caminhos e acessos das propriedades onde se
localizam o lote objeto deste contrato.---------------------------------------------------------------2. A SEGUNDA CONTRATANTE no fim da exploração florestal deverá deixar os caminhos e
acessos limpos e, em caso de existirem danos na plataforma que condicionem a circulação
de veículos, deverão proceder à sua reparação. ----------------------------------------------------------

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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Cláusula 8.ª
(Resolução)
1. Constituem, entre outras, justa causa para resolução do presente contrato, por parte da
PRIMEIRA CONTRATANTE:
i. O não pagamento por parte da SEGUNDA CONTRATANTE da quantia referida na
Cláusula Terceira; ---------------------------------------------------------------------------------------ii. A violação por parte da SEGUNDA CONTRATANTE das regras da arte relativas aos
trabalhos de corte, rechega, carga ou de transporte; -------------------------------------------iii. O incumprimento, a qualquer título, dos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta. ---2. A resolução opera por meio de simples notificação escrita dirigida pela PRIMEIRA à
SEGUNDA CONTRATANTE, produzindo efeitos no terceiro dia útil seguinte à data da
respetiva expedição.------------------------------------------------------------------------------------------3. Em acréscimo ao disposto no número anterior, as situações elencadas nas diversas
alíneas do nº 1 anterior, constituem a PRIMEIRA CONTRATANTE, de imediato e sem
necessidade de qualquer comunicação, no direito de vedar o acesso à SEGUNDA
CONTRATANTE aos locais da sua propriedade e a interromper todos os trabalhos direta
ou indiretamente relativos às operações que, no local, a SEGUNDA CONTRATANTE
tenha em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 9.ª
(Resolução de conflitos)
1. Para dirimir qualquer eventual conflito emergente do presente contrato os contraentes
escolhem o Foro da Comarca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro. --------

Este contrato é celebrado em duplicado, ficando cada contratante na posse de um exemplar. ---

____, __ de_____________ de 20__

A PRIMEIRA CONTRATANTE
Florestgal S.A.

[ - Administrador]
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[ - Administrador]

[]

Anexo I
Cartografia da localização do lote de material lenhoso
Contacto do Técnico Florestal Responsável
Telemóvel: XXX XXX XXX

Florestgal, S.A. Outubro de 2020
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Anexo II
Especificações técnicas da exploração florestal de eucalipto
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