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DE "MODERNIZAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS OUTROS 

EDIFÍCIOS - ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET A SALA DE 

EXPOSIÇÕES" CELEBRADO COM A SOCIEDADE ANÓNIMA 

"POLIGREEN - ENGENHARIA, S.A." PELO VALOR DE € 25.343,52 

(vinte e cinco mil trezentos e quarenta e três euros e cinquenta e dois 

e ê n ti rn os) . --------------------------------------------------------------------------------------

-----Aos vinte e seis dias do mL's Lk f<'\'L'l"L'iro do ano dL' dois mil c quin.w, 

nos Paços do Município de Reguengos ck Monsaraz e Gabinete da 

Presidência, compareceram. perante mim, r>,faria da Graça Batista Charrua 

Murteira, Coordenadora fécnica, na qualidade de Oficial Público, designada 

por despacho d11 Senhor f'residentt> da C,im,ua Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, de 1.J. de outubro dé' 2m\ nus tl'rmus do olínea b) do n." 2, do 

artigo '.\5,", do Lei n." 75/20'!'.\, de 12 de setembro, a fim de Sl' reduzir a 

escrito o presentL' cnntrato de L'tnpreitad,i, precedido de "ajuste direto" 

(Proc. 01 -EOP-AD/ AOP-15, nos h•rmtis do disposto na alínea b), do n." 1 do 

artigo 16." e artig(l 2()." do Código dos Contra tos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n." 18/2008, dt' 2lJ de j,11wíw, nd rL'dciç,'\o qm• lh<' fo1 conl('rilfa 

pelo Decreto-Lei n." 278/2009, de 2 de outubrn c alterc1çoes subsL·qucntt>s, ns 

scgu intes ou t\1rga n tcs: ------------------------------------------------------------------

----- l)rimciro: - JOSÉ GABRIEL PAIXÃO CALIXTO, casado, natuwl chi 

freguesia e concelho de Regueng..is dL' Monsara;,, com rcsidencia habitual na 

Rua de S. Pedro, Quintn dn Amendul'ira, cm S. Pedro do Corval, e domícílin 

necessário neste edifíciL1, com o endl'rL'\º L'il'tronicn: 

rg~U<!il);l>s-mllns~1l'cl/ 0, e número de telecopia 266508059, que outorga nci 

qualidade dl' Presidente da Càmara Municipal de Reguengos dL' Monsaraz, 

cm representação do Município de Reguengos de Monsaraz, com poderes 

bastantes para este ,ito nos termos do prL'Vistn na LL'Í n." 75/201 \de 12 de 



setembro e do artigo J06." do Códígu dlis Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de j,mciro. ----------------------------------------------

----- O Município dL' Reguengos de Monsara.1:, com sede na Praça da 

Liberdade, é titular do cartão de identificaç<io de pessoa coletiva com o 

número 507040589. --------------------------------------------------------------------------

----- Segundo: LUÍS ASCENSO MENESES, portador do cartão de cidadão 

n.º 11378518, válido até -1 de agosto de 2019, com o NIF 201852209, residente 

à avenida Manuel Remigio, n." 7 - 3." AJ cm Nazaré, freguesia e concelho de 

Nazaré, com o endereço eletrónico: l'.0llgr<'t'l1·" g,rLlf'<JL1lL'nc~cs.tom e número 

de telecópia 244 498 191, representante legal da sociedade anónima 

"POLIGREEN ENGENHARIA, S.A, com sede em IC - 2, Km 108, São Jorge, 

freguesia de Calvaria ck Cima, concelho de Portn de Mós, Distrito de Leiria, 

titular do cartão de identificaçi\(1 ck ~wssoa coletiva número 5074024]3, 

registada na Conscr\'<ltória do Registo Comercial de Porto de Mós, sob o 

mesmo ntímero, conforme Cl·rtidão Permanente, via lnternet, com o código 

de acesso númern 1052-0610-4355, váfüh1 até 21 de Janeiro de 2016, 

documentos que ficam anexos a este instrumento. ----------------------------------

----- Verifiquei a identidade dos outorgantes, o primeiro pelo meu 

conhecimento pessoal e a do segundo pela exíbi(Zlo do seu cartão de cidadão 

e certifico ser do meu conhecimento pessl1al, também a qualidade em que o 

primeiro outorgante intervém e os poderes que legitimam a sua intervenção 

no presente a to.---------------------------------------------------------------------------------

-----E pelo primeiro outorgante foi dito: ------------------------------------------------

----- UM - Que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em face do 

ajusto direto a que procedeu, nos termos dP disposto no Código dos 

Contratos Públicos, decidiu adjudicar por despacho do senhor Presidente da 

Câmara Municipal de 3 de fcverl'iro de 2015 ci sociedade anónima 

"POLIGREEN - ENGENHARIA S.A." aqui representada pelo segundo 
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outorgante, a empreitada de "Modernização e Requalificação dos edifícios 

Municipais - Outros Edifícios - Adaptação do Espaço Internet a Sala de 

Exposições", de acordo com a sua proposta, datada de 31 de janeiro de 2015, 

que se anexa a este instrumento t' l'm cDnforrnidade com as cláusulas 

insertas no Caderno de Encargos, constituidn por 15 (quinze) páginas, que 

serviram de base ao "Ajuste direto", o qual, de\'idanwnte rubricado pdos 

outorgantes e por mim fica também anexo ao maço de documentos do 

presente e o n trato; -----------------------------------------------------------------------------

----- DOIS - Que o preço da adjudicação e' de€ 25.343,52 (vinte e cinco mil 

trezentos e y_uarenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido de 

IV A à taxa legal cm vigor, à data da rcspdiva liquidação.-----------------------

-----TRÊS - Que o prnzo de execuçiw e de .">O dias (trinta) dias, nas condições 

previstas no caderno de encargos;----------------------------------------------------

-----QUATRO - Que os pagamentllS respeitantes ao pn'sentc contrJto, serão 

satisfeitos, pelo dono da (>bra, em n>nformidade com o previsto na cláusula 

18:' do caderno d<' encargos;------------------------------------------------------------

----- CINCO - Que (JS trabalhos serão cxcc"utados na forma t' nas n'lldiçôcs 

estipuladas no Caderno de Enca:nnls;.-------------------------------------------------------

-----SEIS - Que a classificaçfü> rnçairwntdl da dotação por onde o mesrnl> ser,í 

satisfeito é a seguinte: 01 02 07 ()] 03 07 e encontra-se rcgistJdo sob a ficha de 

compromisso n." 1-1316/201 

----- SETE - Que na partt' nà.o cspccialnwnte prevista neste contrato e no 

caderno de encargos serão ubserl'adds e aplicadas dS normas legais 

reguladoras do regime jurídico da contratação pública, apnn•ado pelo 

Decreto-Lei n." 18 / 2008, de 29 de 1 a1wim. ----------------------------------------------

----Pelo segundo outorgantl' foi dito:----------------------------------------------------

----- Que aceita para a firma qut' reprt'scnta a presente adjudicação, com 

todas as obrigações que dela emergem, pela forma como fica exarado neste 

J/ . ..llw 



contrato e documentos que dele ficam a fazer parte integrante e atrás 

citados, obrigando-se a cumpri-lo;-------------------------------------------------------

----- Foram apresentados pelo segundo outorgante e juntos ao presente 

instrumento jurídico, os seguintes doruml'ntos: -------------------------------------

----- a) Certidão Permanl'ntc, via lnternet, com o código de acesso 1052-llólO-

435 5; ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) Alvará de Construção n." 55004, válido at(' 2>1 de Janeiro de 201ó; -------

-----e) Declaração emitida pela Segurança Social, ''m 27 de janeiro de 2015, 

comprovativa de que tem a situação contributiva regularizada perante a 

tTI es ma ; --_.,_ -.. --.. ----------------- ~ ------------------------....... ---------------------------~ ---~ ~~--

----- d) Certidão emitida pelo Sen·i,o de Porto de Mós, em 28 de janeiro de 

2015, comprovativa de que tem a situç1ção tributária regularizada; --------------

----- e) Declaração Anexo II ao Clídigo dos Contratos Públicos, datada de 5 

de fevereiro de 2015, nos termos da alínea a) do n." 1 do artigo 81-" do CCP. 

----- f) Certificados de Registo Criminal Lk Artur Alves da Silva Meneses, 

Maria Filomena Ribeiro Ascenso Meneses e Luís Ascenso Meneses, nos 

termos do disposto na alínea i) do artigo 55." do Código dos Contratos 

Pú b 1 i e os; -----------------------------------------------------------------------------------------

Assim o disseram, outorgaram e reciprocamente aceitaram. 

-----O presente contrato, cuja minuta foi aprovada por despacho do senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, de 20 de 

fevereiro de 20'15, foi lido em voz alta, na presença simultânea de todos os 

intervenientes, e explicado o seu conteúdo e efeitos, na forma legal, e vai ser 

assinado pelos outorgantes, pela ordem por que foram mencionados, e 

também por mim, Maria da Graça Batista Charrua Murteira, na qualidade já 

referida.---------------
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