PROPOSTA DE PREÇO CONTRATUAL
Manuel Joaquim da Rosa Vieira, contribuinte n.º 136927580, residente no Bairro de S.
Julião, Rua do Pôr do Sol n.º 3, 7220-204 Monte do Trigo, na qualidade de
representante legal de Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda., contribuinte n.º 506676250,
com sede no Bairro de S. Julião, Rua do Pôr do Sol n.º 3, 7220-204 Monte do Trigo,
titular de Alvará de Construção n.º 52733, emitido pelo IMPIC, contendo a habilitação
relativa à 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual é de classe que cobre o valor global
da proposta, a habilitação relativa à 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e a 2.ª
subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitam, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos na
sequência do procedimento de concurso público para a empreitada da obra de
“Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e
Campinho”, a que se refere o anúncio de procedimento de concurso público n.º
6928/2017, publicado no Diário da República n.º 154, datado de 10 de Agosto de
2017, declara, que a sua representada se obriga a executar todos os trabalhos que
constituem a empreitada, no prazo de execução de 90 dias (noventa dias), de
harmonia e em conformidade com as condições e termos expressos no programa de
procedimentos, no caderno de encargos, no projeto técnico de execução e na demais
legislação e aspetos técnicos aplicáveis, pelo preço contratual global proposto de
88.300,25 € (Oitenta e Oito Mil e Trezentos Euros e Vinte e Cinco Centimos), nos
termos do disposto nos artigos 60.º e 97.º do CCP, que não inclui o imposto sobre o
valor acrescentado, e conforme a lista de preços unitários apensa a esta proposta e
que dela faz parte integrante.
Indica ainda, e para efeitos de verificação da conformidade dos preços com as classes
de habilitações detidas, que os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar
em cada uma das categorias exigidas são:
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- 6.ª subcategoria da 2.ª categoria (saneamento básico).
Classe exigida: 1.ª de acordo com o valor do respetivo preço parcial.
Classe detida pela empresa: 4.ª.
Preço Parcial: 22.905,7 €.
- 8.ª subcategoria da 2.ª categoria (calcetamentos).
Classe exigida: 1.ª de acordo com o valor do respetivo preço parcial.
Classe detida pela empresa: 4.ª.
Preço Parcial: 56.288,00 €.
- 2.ª subcategoria da 5.ª categoria (movimentação de terras).
Classe exigida: 1.ª de acordo com o valor do respetivo preço parcial.
Classe detida pela empresa: 4.ª.
Preço Parcial: 9.106,55 €.
Declara também que no preço contratual acima indicado estão incluídos todos os
suprimentos de erros e omissões que tenham sido identificados e posteriormente
aceites pelo Município de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto nos n.ºs 5
e 7 do art. 61.º do CCP.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à
execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em
vigor.
Monte do Trigo, 7 de Setembro de 2017
O sócio gerente:
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