
  
 
 
 
 
 

 

“EXECUÇÃO DO CIRCUITO DE ENSINO RODOVIÁRIO – PARQUE DA 

CERCA – MARINHA GRANDE” 

 

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

 

 

PROPOSTA 

 

  

 

Valjardim, Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda., com o Número de Identificação 

Fiscal 504 925 113, com sede na rua Couto Ferreira, n.º 65 – R/c, 2450-347 Valado dos Frades, 

titular do alvará de empreiteiro de obras públicas 84499-PUB, contendo a autorização da 10.ª 

Subcategorias da 2.ª Categoria, na Classe 3, depois de ter tomado conhecimento do objeto da 

empreitada de “Execução do Circuito de Ensino Rodoviário – Parque da Cerca – Marinha 

Grande”, a que se refere o anúncio de concurso datado de 30-08-2017, obriga-se a executar a 

referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de  112 746,00 € 

(cento e doze mil, setecentos e quarenta e seis euros), conforme as listas de preços unitários 

apensas a esta proposta e que dela fazem parte integrante.  

À quantia supramencionada acrescentará o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 

em vigor de 6% (seis porcento) perfazendo o valor de 6 764,76 € (seis mil, setecentos e 

sessenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), sendo o valor final da proposta com IVA 

incluído de 119 510,76 € (cento e dezanove mil, quinhentos e dez euros e setenta e seis 

cêntimos). 

A empreitada, de acordo com o modo de remuneração ao empreiteiro, será executada em regime 

de série de preços. 

De acordo com o programa do procedimento, o prazo de manutenção das propostas é de 90 

dias contados da data do termo do prazo fixado para a presentação das propostas. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

Valado dos Frades, 15 de setembro de 2017 

 

A Gerência, 

Rui Monteiro  
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