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Anabela Ponte

De: Joao Letras

Enviado: sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 10:24

Cc: Elga Almeida; Anabela Ponte; Patrícia Lança Rodrigues

Assunto: RE: Anulação de Concurso PC/02/2015

Caros Retomadores,                    

 

Na sequência da anulação anteriormente comunicada, e após uma análise de causas efectuada pela MOR-Online e 

respectivos fornecedores, concluiu-se que o sucedido no Concurso em questão se ficou a dever a erros no acesso à 

controladora de discos por parte da infraestrutura de alojamento dos servidores. Foi obtida da MOR-Online, após 

consulta aos seus fornecedores, a explicação de que os erros verificados tiveram como justificação, e passamos a 

transcrever: “anomalia de activação de “keys” de licenciamento de sistema operativo, registadas ao abrigo do 

modelo Microsoft Service Provider License Agreement (MS SPLA). Este mesmo incidente levou a que, estando o 

servidor e demais recursos disponíveis “per se”, a conectividade ao mesmo esteve indisponível. O serviço foi reposto 

e não antecipamos qualquer re-incidência do incidente”. 

 

Assim, e face às garantias dadas pela MOR-Online, a SPV considera estarem reunidas as condições para proceder à 

repetição do Concurso de Papel/Cartão relativo às retomas do mês de Fevereiro pelo que será enviado, de seguida, 

o respectivo Anúncio. 

 

Lamentamos uma vez mais o incómodo causado por esta situação, relativamente à qual somos alheios e 

agradecemos a vossa compreensão. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

João Letras 

Director 

Departamento de Gestão de Resíduos 

joao.letras@pontoverde.pt 
 

 
 

Tel: 210 102 400   Fax: 210 102 499 

Edifício Infante D. Henrique, R. João Chagas, 53 – 1º Dto, Cruz Quebrada 1495-764 Dafundo 

Facebook   Youtube 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

No minuto que demorou a ler este email, reciclámos papel suficiente para o imprimir 90.000 vezes 

 

 

 

From: Joao Letras  

Sent: 28 de janeiro de 2015 12:21 

Cc: Elga Almeida; Anabela Ponte; Patrícia Lança Rodrigues 

Subject: Anulação de Concurso PC/02/2015 

 

Caros Retomadores, 

 

No seguimento dos relatos sobre a ocorrência de um bloqueio na plataforma Mor Online por parte de alguns 

retomadores, onde se verificou que vários lotes terminaram o período de licitação sem ter sido dada oportunidade 

aos retomadores para apresentar licitações antes do término do prazo, vimos por este meio comunicar a anulação 



2

do Concurso N.º PC/02/2015. Assim que possível, voltaremos ao contacto com informações sobre a repetição do 

concurso em causa.  

 

Lamentando desde já o transtorno causado e tendo já sido solicitado à MOR-Online uma averiguação do sucedido, 

apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

João Letras 

Director 

Departamento de Gestão de Resíduos 

joao.letras@pontoverde.pt 
 

 
 

Tel: 210 102 400   Fax: 210 102 499 

Edifício Infante D. Henrique, R. João Chagas, 53 – 1º Dto, Cruz Quebrada 1495-764 Dafundo 

Facebook   Youtube 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

No minuto que demorou a ler este email, reciclámos papel suficiente para o imprimir 90.000 vezes 

 


